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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง                                ให้หน่วยงานภาครฐั 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาตแิละระดับสากล 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคณะท างานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ  (3) การใช้อ านาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพการด าเนินงาน  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการท างาน   
(9) การเปิดเผยข้อมูล  และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน  
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร สผ. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ ลดโอกาสที่จะเกิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

คณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบ และการส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม สผ. 

กุมภาพันธ์ 2564  
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ 

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 

หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency  

Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  

หน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ใหเ้ป็น “มาตรการ 

ป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” ทีห่น่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 

โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล 

การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน 

ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ได้อย่างเหมาะสม  

 

 
 

ส่วนที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 
 
 
 

และที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงาน 
น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ 
และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ 

ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ในดา้นการ

บริหารจัดการในหน่วยงานไดใ้ห้ความส าคัญกบัการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็น 
ความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิด  
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ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวม
ของประทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงาน  
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตระหนักและให้ความส าคัญ
ต่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับการน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีการทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม สผ. พ.ศ. 2563 - 2564 และแปลงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งจัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของ
หน่วยงาน และใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผล 
ได้อย่างแท้จริง โดยน าผลการวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน 
ภายใต้กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี ้
  
 
 
 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียภายใน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

แบบวัดการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรงุระบบการท างาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

IIT EIT OIT 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
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การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี ้

95.00 – 100 คะแนน 

    

85.00 – 94.99 คะแนน 

    

75.00 – 84.99 คะแนน 

    

65.00 – 74.99 คะแนน 

    

55.00 – 64.99 คะแนน 

    

50.00 – 54.99 คะแนน 

    

0 – 49.99 คะแนน 

 
 
 
 
 

AA 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยม ี
ผลการประเมนิ ดังน้ี 

ประจ ำปีงบประมำณ คะแนน ระดับ 

พ.ศ. 2557 74.12 C 

พ.ศ. 2558 75.48 B 

พ.ศ. 2559 81.69 B 

พ.ศ. 2560 85.99 A 

พ.ศ. 2561 83.38 B 

พ.ศ. 2562 87.94 A 

พ.ศ. 2563 79.55 B 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2020 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นผูร้ับผิดชอบประเมิน ITA หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ประกาศคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผ่านทางระบบ https://itas.nacc.go.th เมื่อวันที่  28 
กันยายน 2563  โดย สผ. ได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
79.55 คะแนน เท่ากับระดับผลการประเมิน (Rating 
Score) B  (75.00 - 84.99 คะแนน) อยู่ในล าดับที่ 8  
ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.)  โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ดังนี ้

 
 
 
 
 

แบบวัดกำรรับรู้ IIT แบบวัดกำรรับรู้ EIT แบบวัด OIT 

92.15 83.16 67.38 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.50 

2. กำรใช้อ ำนำจ 91.85 

3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 91.58 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 91.12 

5. กำรเปิดเผยข้อมูล 91.00 

6. กำรใช้งบประมำณ 90.68 

7. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 87.87 

8. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 81.32 

9. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 80.30 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 43.75 

 
ข้อเสนอแนะ/หมายเหต ุ(คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2020) 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์
เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงาน 

ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน
อย่างสม่ าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  



9 

 

 

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ

และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และ
การให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า  

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก) 

 
1) อยากให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การยืมของ การยืมเงิน เป็นต้น 
2) ส่งเสริมการมี "คุณธรรม" ในผู้บริหารวัยเยาว์ ให้มากขึ้น 
3) การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์ในต าแหน่ง

ที่สมัครมากกว่าเหตุผลอื่นๆ 
4) การเลื่อนต าแหน่งควรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีเหตุผลประกอบในการพิจารณาเลือกคน

ให้เลื่อนต าแหน่ง 

5) ขอให้ด าเนินการโดยยึดระเบียบ อย่างปัจจุบัน อย่างเคร่งครัดต่อไป 

  

ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยใน 
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1) ข้อมูลด้านวิชาการควรเข้าถึงได้ง่ายกว่านี ้
2) อยากให้แก้ไขระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ และ

จากการที่องค์กรธุรกิจถูกเรียกให้จ่าย เพื่อแลกกับการอนุมัติใบอนุญาตหรือการบริการที่รวดเร็ว 
3) สผ. ควรจะต้องมีนักวิชาการที่เป็นหลักของตนเองในแต่ละสาขาวิชาเพื่อช่วยกลั่นกรองงานของ สผ. และ

จะได้เรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 
4) การเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาโครงการตั้งแต่เริ่มส่งโครงการถึงขั้นตอนการอนุมัติไม่ควรเกิน 2 ปี 

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องแก้ไข  
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

5) เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการมีการด าเนินงานพัฒนาโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการ 
ด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความจริงใจและมีความเข้าใจ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนและ
องค์กรชุมชน ให้มีรูปแบบการประเมินเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่ขอการสนับสนุนด้วยจะดี 
และควรมีรางวัลหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่จะเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของหน่วยงาน 

6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานให้ประชาชนทราบมากกว่านี้ กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชนและ
หน่วยงานที่ท างานด้วยให้มากขึ้น 

7) ปรับปรุงด้านความสะดวกการรับบริการ และปรับปรุงความทันต่อสถานการณ์ 
8) เว็บไซต์ควรท าให้ทันสมัยมากขึ้น 

สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ สผ. 

 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยนอก 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) กับผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ผลการประเมินตามแบบวัด 

การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกตัวชี้วัด นั่นหมายความว่า สผ. มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจ  การใชท้รัพย์สินของราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

คุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และการปรับปรุงการท างานที่ดีขึ้น 

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

อย่างมีคุณธรรมและมคีวามโปร่งใส โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าที ่ 

ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด ที่อยู่ในระดับ AA (Excellence)  

โดยมีคะแนนอยู่ที่ 95.50 คะแนน  

 
 
 

ส่วนที่ 3 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีผลการประเมินลดลงทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี ้

ประเภท ตัวชี้วัด 

คะแนน 

กำรเปลี่ยนแปลง 

2562 2563 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยใน 

IIT 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 88.14 (3) 95.50 (1)  +7.36 

2. กำรใช้งบประมำณ 77.75 (8) 90.68 (6)  +12.93 

3. กำรใช้อ ำนำจ 81.75 (5) 91.85 (2)  +10.10 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 76.79 (9) 91.12 (4)  +14.33 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 77.90 (7) 91.58 (3)  +13.68 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอก 

EIT 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 84.37 (4) 87.87 (7)  +3.50 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 78.62 (6) 81.32 (8)  +2.70 

8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 74.99 (10) 80.30 (9)  +5.31 

แบบวัด 

กำรเปิดเผยข้อมูล

สำธำรณะ OIT 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 100 (1) 91.00 (5)  -9.00 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 100 (2) 43.75 (10)  -56.25 

เฉลี่ย 87.94 (A) 79.55 (B)  -8.39 

โดยพบว่า ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT ที่ไม่ได้รับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อย ประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ข้อ O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ข้อ O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ข้อ O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ข้อ O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สผ. ข้างต้น พบว่า มีตัวชี้วัดย่อยที่มีผลคะแนน ≤85 คะแนน จ านวน 22 ตัวชี้วัดย่อย 
(นับรวมตัวชี้วัดย่อยที่มีหัวข้อการประเมินที่มีคะแนน ≤85 คะแนน) จาก 88 ตัวชี้วัดย่อย โดยสรุปดังนี ้

เครื่องมือ 

ในกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนน ≤ 85 คะแนน หรือ  

มีหัวข้อกำรประเมินที่มีคะแนน ≤ 85 คะแนน 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยใน IIT 

(ร้อยละ 30) 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่  

(95.50) 

0 จำก 6 - 

2. กำรใช้งบประมำณ 

(90.68) 

2 จำก 6 I7 กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี ของหน่วยงำน (79.10) 

I12 หน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 

(85.45) 

 สอบถำม (89.55)   

 ทักท้วง (84.85)   

 ร้องเรียน (81.93) 

3. กำรใช้อ ำนำจ  

(91.85) 

2 จำก 6 I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

อย่ำงเป็นธรรม (85.22) 

I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ (90.37) 

 ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ (90.27) 

 มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง (97.13) 

 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง (83.72) 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของ

รำชกำร 

(91.12) 

2 จำก 6 I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สิน 

ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 

มีควำมสะดวก (82.34) 

I23 กำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เก่ียวกับกำรใช้ 

ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง (85.24) 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

(91.58) 

0 จำก 6 - 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอก EIT 

(ร้อยละ 30) 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

(87.87) 

2 จำก 5 E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร  

ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ (79.32) 

 เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด (80.89) 

 เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (77.76) 

E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่

ท่ำน กับผู้มำติดต่ออื่นๆ อยำ่งเท่ำเทียมกัน 

(85.76) 
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เครื่องมือ 

ในกำรประเมิน 
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนน ≤ 85 คะแนน หรือ  

มีหัวข้อกำรประเมินที่มีคะแนน ≤ 85 คะแนน 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

(81.32) 

4 จำก 5 E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ (77.09) 

 เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน (78.20) 

 มีช่องทำงหลำกหลำย (75.98) 

E7 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน (77.05) 

E9 หน่วยงำนมีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ

กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง

ชัดเจน (81.65) 

E10 หน่วยงำนมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร

ทุจริต 

ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ (84.12) 

8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

(80.30) 

4 จำก 5 E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพ 

กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น (78.45) 

E12 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น (76.20) 

E14 หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร

ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร

ของหน่วยงำนได้ดีขึ้น (71.46) 

E15 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/ 

กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น (81.47) 

แบบวัดกำรเปิดเผย

ข้อมูลฯ OIT 

(ร้อยละ 40) 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 

(91.00) 

2  

จำก 33 

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 

(43.75) 

3  

จำก 10 

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ภำยในหน่วยงำน 

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม

และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขโดยเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อย 
O38 O42 และ O43) และตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวช้ีวัดย่อย O27 และ O30) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน (ตัวชี้วัดย่อย E14 E12 E11 E15) ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดย่อย E7 E6 E9 E10)  และตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ตัวชี้วัดย่อย E1 E2) 
ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  อนึ่ง ถึงแม้ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อ านาจ และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จะมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 85 คะแนน แต่มีตัวชี้วัดย่อยบางตัวที่มีคะแนน ≤ 85 คะแนน จึงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง/แก้ไข  
เพื่อยกระดับการด าเนินงานและส่งผลให้ผลการประเมิน ITA ของ สผ. บรรลุเป้าหมาย   
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุง/ 

แก้ไขการด าเนินงานอันเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งผ่านความเห็นชอบในหลักการ 

จากที่ประชุมผูบ้ริหาร สผ. ในคราวประชุม ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยม ี

เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน พร้อมด้วยรองเลขาธิการ สผ. และผู้อ านวยการกองและกลุ่มอิสระ  

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  และคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที ่1/2564 เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพันธ ์ 

2564 โดยมีรองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) เปน็ประธาน  

มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งแบ่งตาม 

ประเภทเครื่องมือออกเป็น 6 มาตรการหลัก ดังนี ้

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม 

และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

แบบวัดการรับรู ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 

แบบวัดการรับรู ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

แบบวัดการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

2 
มาตรการหลัก 

2 
มาตรการหลัก 

2 
มาตรการหลัก 
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เครื่องมือ 

ในกำรประเมิน 
มำตรกำรเพือ่กำรปรับปรุง/แก้ไขกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ภำยใน  

IIT 

1. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์

สร้ำงกำรรับรู้ในหน่วยงำน 

 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี สลก. (กผง.) 

2. กำรจัดท ำและเผยแพร่ 

คู่มือ/แนวปฏิบัติ/

หลักเกณฑ์ 

 แนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบ/คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน 

ของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร 

ที่ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย โดยก ำหนด

ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบกำรขออนุญำต/

กำรอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย และ

ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีกำรยืมของบุคคลภำยใน

และบุคคลภำยนอก 

สลก. (กคพ.) 

แบบวัดกำรรับรู้ 

ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

ภำยนอก  

EIT 

3. กำรปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

 จัดท ำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลำให้บริกำร 

โดยระบุผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

หรือพัฒนำระบบ E-Service 

กอง 

 จัดฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรผู้ให้บริกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

กอง 

4. กำรพัฒนำช่องทำง 

กำรสื่อสำรและกำร

เผยแพรผ่ลงำนหรือ

ข้อมูลที่สำธำรณะ 

 พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรที่จะติดต่อ สอบถำม 

ขอข้อมูล หรือรับฟังควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/

ค ำติชม เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 

สลก./กตป. 

แบบวัด 

กำรเปิดเผย

ข้อมูลสำธำรณะ  

OIT 

5. กำรจัดท ำนโยบำย แผน 

มำตรกำร คู่มือ แนวทำง 

กำรด ำเนินงำน  

 จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ 

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (5 หลักเกณฑ์) 

สลก. (กบค.) 

 ส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร กพร./กอง 

6. กำรพัฒนำเว็บไซต์หลัก 

สผ. 

 เพิ่มระบบควำมปลอดภัยให้ผู้ใช้งำน และสร้ำง 

ควำมน่ำเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลง http 

เป็น https และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็น

ปัจจุบัน และทันสมัย 

กตป. 

 ตรวจสอบระบบให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลได้

อย่ำงเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 

กตป. 

 พัฒนำระบบและช่องทำงกำรรับและติดตำม 

เรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว  

กตป. 
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เพื่อให้การด าเนินงานตามมาตรการเพื่อการปรับปรุง/แก้ไขการด าเนินงาน ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สผ. จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ดังนี้  

1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าและก ากับการด าเนินงาน โดยให้
รายงานเป็นเอกสารภายใต้แผนการติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทุก 6 เดือน (31 มีนาคม 2564 และ 30 กันยายน 2564) 

2. ให้มีการประเมินผลเมื่อครบ 1 ปี โดยท าการประเมินผล และรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของ 
การด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ.  ผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ยกระดับ 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 

ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

กำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งกำรประเมนิคุณธรรม 

และควำมโปรง่ใสของ สผ. โดยให้มกีำรก ำกับ ติดตำม และเร่งรัด 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนประจ ำปีงบประมำณ และปฏิบัติงำนอื่นๆ  

ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำนดำ้นกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติประพฤติมิชอบ 

และกำรส่งเสริมคุ้มครอง 

จริยธรรม สผ. 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่ง สผ. ที่ 119/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการส่งเสรมิคุ้มครองจริยธรรม สผ. 
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ภาคผนวก ข 

การประชุมคณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และการส่งเสรมิคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2564 เมือ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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