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ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
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**************** 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ

วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธา สร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนในปีต่อๆ ไป ทั้งน้ี ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบรหิารจัดการใหด้ี

ยิ่งข้ึน ได้แก ่

1. เพิ่มมาตรการกำกับใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานใหบ้ริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ กำกับติดตามการทำงานของเจา้หน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่

ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขัน้ตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน

ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม

กัน มากนอ้ยเพียงใด ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบ้รกิารให้มีความโปร่งใสมากข้ึน ส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึนเปิดโอกาสให้ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานใหด้ี

ขึ้น เพิ่มการปรบัปรุงวธิกีารและ ข้ันตอนการดำเนนิงาน/การใหบ้ริการให้ดีขึ้น ส่งเสรมิการทำงานที่คำนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมาไม่ปดิบังหรอืบดิเบอืนข้อมูล 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน

เกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง รอ้งเรยีน เพิ่มกลไกกำกับใหห้น่วยงาน

ของท่าน ใชจ่้ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุม้ค่า และไม่บดิเบอืนวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยใหม้ีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ

พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได ้ไม่เอื้อประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง  

5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับ

งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพรอ้มรับผดิรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน

หน่วยงานของท่านมากข้ึน 

6. ส่งเสรมิใหมี้การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 



7. ส่งเสรมิกลไกการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยา่งถูกต้อง 

8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัย์สนิของราชการ  

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านใน

การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบ การใชท้รัพย์สนิของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้กีารนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง 

10. แก้ไขปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่านอยา่งจริงจัง 

11. สรา้งช่องทางการรอ้งเรยีน การติดตามผลการรอ้งเรยีน และสรา้งความมั่นใจในการจัดการ 

การทุจรติ ตลอดจนปกปอ้งผูก้ระทำการรอ้งเรยีน  

12. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน 

13. เพิ่มมาตรการส่งเสรมิใหห้น่วยงานของท่าน มกีารดำเนนิการเฝ้าระวังการทุจรติ ตรวจสอบการ

ทุจรติ และลงโทษทางวินัยอยา่งจรงิจังเม่ือพบการทุจริต 

14. ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถงึง่าย ไม่ซับซอ้น และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย 

มากขึ้น 

 

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขจากการประเมนิปี พ.ศ. 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

O-1 โครงสรา้ง 100% ข้อมูลครบถ้วน - 

O-2 ข้อมูลผู้บรหิาร 100% ข้อมูลครบถ้วน - 

O-3 อำนาจหน้าที่  100% ขอ้มูลครบถว้น - 

O-4 แผนยทุธศาสตร์หรอื

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

100% ข้อมูลครบถว้น - 

O-5 ขอ้มูลการติดต่อ 100% ขอ้มูลครบถว้น - 

O-6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

100% ข้อมูลครบถว้น - 

O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100% ข้อมูลครบถ้วน - 



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

 

O-8 Q&A 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-9 Social Network 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-10 แผนดำเนินงาน

ประจำปี 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ 

O-11 รายงานการกำกับ

ตดิตามการดำเนนิงาน

ประจำป ีรอบ 6 เดือน 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ 

O-12 รายงานผลการ

ดำเนนิงานประจำปี 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ 

O-13 คู่มอืหรือมาตรฐาน

การปฏบิัติงาน 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ 

O-14 คู่มอืมาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-15 ข้อมูลเชงิสถติิการ

ใหบ้รกิาร 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ และควรระบุช่วงระยะเวลา

ในการเก็บข้อมูลใหถู้กตอ้งชัดเจน 

O-16 รายงานผลการสำรวจ

ความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

มีขอ้มูลถูกตอ้ง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้

ต้ังไวบ้นฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง

ตามเกณฑ์ 



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

O-17 E-Service 

 

0% 

 

ไม่มีขอ้มูล : ไม่ได้แสดงขอ้มูลส่วนน้ี บน

ฐานข้อมูลเว็บของส่วนงาน 

O-18 แผนการใชจ้่าย

งบประมาณประจำปี 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-19 รายงานการกำกับ

ตดิตามการใช้จ่าย

งบประมาณ รอบ 6 เดอืน 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรอืแผนการจัดหาพัสดุ 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-22 ประกาศต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจา้ง

หรอืการจัดหาพัสดุ 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานไม่ได้แยกประเภทของข้อมูล

ในหน้าเว็บไซต์หลักทำใหก้ารเข้าถงึ

ขอ้มูล การเปดิเผยข้อมูลเข้าถงึยาก 

หน่วยงานควรแสดงประกาศต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกับการจัดซื้อจัดจ้างหรอื

จัดหาพัสดุ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ

เชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

ต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัด

จา้งหรอืการจัดหาพัสดุราย

เดอืน 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานควรจำแนกขอ้มูลเป็นราย

เดอืน (กรณไีม่มีการจัดซื้อจัดจา้งใน

รอบเดือนใดใหร้ะบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัด

จ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างนอ้ย 



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

6 เดอืนแรกของป ีพ.ศ.2564 ควรมี

ขอ้มูลรายละเอยีดผลการจัดซื้อจา้ง 

ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจา้ง 

วงเงนิที่ซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง 

วธิกีารซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้ับการคัดเลือก

และราคาทตีกลง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซื้อจ้าง เป็นต้น 

O-24 รายงานผลการจัดซื้อ

จัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการ

จัดซื้อจัดจา้งหรอืจัดหาพัสดุใน

ภาพรวมตลอดปงีบประมาณ พ.ศ.

2563 (ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562- 

เดอืนกันยายน 2563) และขาด

รายละเอยีดขอ้มูล ยกตัวอย่างเช่น 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อจัดจา้ง 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O-25 นโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

ควรจัดใหม้ข้ีอมูลตามเกณฑ์เป็นบรบิท

ของหน่วยงาน 

O-26 การดำเนนิการตาม

นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

0% 

 

ไม่มีขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มูลไม่ตรงตามเกณฑท์ี่

กำหนด ควรแสดงผลการดำเนนิการ

ตามแผนการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด 

O-27 หลักเกณฑ์การบรหิาร

และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

ขอ้มูลไม่ครบถว้นตามสัดส่วนเกณฑ์

หัวขอ้ที่กำหนด 

O-28 รายงานผลการบรหิาร 50% มีขอ้มูลแต่ข้อมูลไม่ ขอ้มูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบ



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 

 

 ครบ ด้านข้อมูล แต่ไม่ควรแสดงข้อมูลที่

ปรากฏในรูปของ Google Drive หรอื

อื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเ้คยีงกัน 

O-29 แนวปฏบิัติการจัดการ

เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

ควรจัดใหม้ข้ีอมูลตามเกณฑ์เป็นบรบิท

ของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการ

ภายในหน่วยงานแก่ผูเ้กี่ยวข้องไดอ้ย่าง

ชัดเจน และไม่ควรแสดงข้อมูลที่

ปรากฏในรูปของ Google Drive หรอื

อื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเ้คยีงกัน 

O-30 ช่องทางแจง้เรื่อง

รอ้งเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-31 ข้อมูลเชงิสถติิเรื่อง

รอ้งเรยีนการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 

 

50% 

 

ขอ้มูลครบถว้น ข้อมูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบ

ด้านข้อมูล แต่ไม่ควรแสดงข้อมูลที่

ปรากฏในรูปของ Google Drive หรอื

อื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเ้คยีงกัน 

O-32 ช่องทางการรับฟัง

ความคดิเหน็ 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-33 การเปดิโอกาสใหเ้กิด

การมีส่วนร่วม  

 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-34 เจตจำนงสุจรติของ

ผูบ้รหิาร 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-35 การมีส่วนร่วมของ 0% ไม่มขี้อมูล ไม่แสดงการดำเนนิการหรือกจิกรรมที่



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

ผูบ้รหิาร 

 

 แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผูบ้รหิาร

สูงสุดคนปัจจุบัน ของหน่วยงาน 

 

O-36 การประเมินความ

เสี่ยงการทุจรติ ประจำปี 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-37 การดำเนนิการเพื่อ

จัดการ ความเส่ียงการทุจรติ 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-38 การเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

O-39 แผนปฏบิัตกิาร

ปอ้งกันการทุจรติ 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานไม่ระบุข้อมูล รายละเอยีด

ของโครงการ/กิจกรรม/แผนปฏบิัตกิาร

ปอ้งกันการทุจรติ ของหน่วยงาน 

ประจำปงีบประมาณ 2564 ให้

ครบถ้วน ชัดเจน ตามมาตรการที่

กำหนดไว้ 

O-40 รายงานการกำกับ

ตดิตามการดำเนนิการ

ปอ้งกันการทุจรติ รอบ 6 

เดอืน 

 

50% 

 

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกัน

การทุจรติ พ.ศ. 2564 

O-41 รายงานผลการ

ดำเนนิการปอ้งกัน การทุจริต

ประจำปี 

 

50% มีขอ้มูลแต่ข้อมูลไม่

ครบ 

หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอยีด

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกัน

การทุจรติ พ.ศ. 2563 

O-42 มาตรการส่งเสรมิ 100% ข้อมูลครบถ้วน - 



ข้อมูลพื้นฐาน ผลประเมนิ ผลการตรวจ ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ 

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในหน่วยงาน 

 

O-43 การดำเนินการตาม

มาตรการส่งเสรมิคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

หน่วยงาน 

 

100% 

 

ขอ้มูลครบถว้น - 

  

 

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 78.92 คะแนน 

 


