สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
1. ความเป็นมา
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ได้ ถู ก กำหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส ำคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ ง เป็ น “มาตรการป้ อ งกั น
การทุจ ริตเชิงรุก ” ที่ ห น่ ว ยภาครัฐ จะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมิ น
ได้รับทราบผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประช าชน
ให้ เข้ า ถึ ง การบริ ก ารสาธารณะด้ ว ยความเป็ น ธรรมผ่ า นการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ม าตรฐาน นอกจากนี้
ยังส่งเสริม และให้ ความสำคัญ ด้านการบริห ารจัดการภายในหน่วยงาน ทั้งในประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยง
หรือช่องทางที่อื่นที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
ยับยั้งการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment:IIT)
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment:EIT)
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment:OIT)

-22. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ด้ ว ยสำนั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ใ ห้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
โดยผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87.6 ซึ่ ง อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 68 จากจำนวน 146 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับ A
2.1 ตารางแสดงผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (เรียงตามลำดับ
คะแนนมากไปน้อย)
ลำดับ
เครื่องมือ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
คะแนนเต็
ม
คะแนนที
ไ
่
ด้
ที่
การประเมิน
1 การป้องกันการทุจริต
100
100
OIT
2 การเปิดเผยข้อมูล
100
95.00
OIT
3 การปฏิบัติหน้าที่
100
93.20
IIT
4 การใช้อำนาจ
100
90.67
IIT
5 การแก้ปัญหาการทุจริต
100
90.06
IIT
6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
100
87.77
IIT
7 การใช้งบประมาณ
100
86.79
IIT
8 คุณภาพการดำเนินงาน
100
85.07
EIT
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
100
67.49
EIT
10 การปรับปรุงการทำงาน
100
64.35
EIT
2.2ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยผู้ประเมินจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ลำดับ
ที่

เครื่องมือ
การประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

1

OIT

97.5

หมายถึง
แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ

ผล
ค่า
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
น้ำหนัก ประเมิ
น
40.00
39 การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
สะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ สู งสุ ด
และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็ น หลั ก
อย่ า งชั ด เจน และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะและการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ
e- service ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
และง่ายต่อการเข้าถึง

-3ลำดับ
ที่

เครื่องมือ
การประเมิน

2

IIT

คะแนน
ผล
เฉลี่ย ค่าน้ำหนัก คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
89.70 30.00 26.91 การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
สะท้ อ นประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด
และคำนึ งถึ งประโยชน์ ส่ ว นร่ ว มเป็ น หลั ก
อย่ า งชั ด เจน และการเปิ ด เผย ข้ อ มู ล
สาธารณะและการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ
e- service ได้ อย่ างค รบ ถ้ ว น ส ม บู รณ์
และง่ายต่อการเข้าถึง

หมายถึง
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน

3

EIT

72.30

30.00

รวมทั้งสิ้น

100

21.96 1. ควรประชาสัม พันธ์เกี่ยวกับระบบและ

ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ห ารงาน ด้ า นต่ า ง ๆ
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2 . ควรจั ด ท ำสื่ อ ป ระชาสั ม พั นธ์ แ ล ะ
เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล บ น Website ห ลั ก ข อ ง
หน่ วยงานให้ ง่ายต่อ การเข้ าถึ งข้ อมู ล และ
มี ก ารป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
3. ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการทำงาน สร้ า ง
กระบวนการปรึกษาหรือ ระหว่างผู้บริหาร
และบุ ค ลากรเพื่ อ ร่ ว มกั น ทบทวน ปั ญ หา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น และต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล Website
ของหน่ ว ยงานในการปรั บ ปรุ ง ระบบให้
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หมายถึง
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

87.6

-43. จำแนกผลคะแนนตามรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น และมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การใช้ ง บประมาณ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3
การใช้อำนาจ ตั วชี้วัด ที่ 4 การใช้ท รัพ ย์สิน ของทางราชการ ตั วชี้วัดที่ 5 การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จริ ต
จำนวน 30 ข้อ คำถาม โดยใช้แบบวัดความรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment:IIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.1 ตารางแสดงผลคะแนน โดยแยกตามตัวชี้วัด 1 – 5 และข้อคำถาม I1 – I30
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเห็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มากที่สุด
มีเลย
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
4.97%
0.00% 28.57% 66.46%
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.90%
0.00% 34.18% 63.92%
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มากที่สุด
มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
0.63%
1.25% 36.25% 61.88%
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
การส่วนตัวเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หัวข้อการประเมิน
น้อยทีส่ ุดหรือไม่
น้อย
มาก
มีเลย

มากที่สุด

มุ่งผลสำเร็จของงาน
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

68.13%
66.88%
66.67%

0.00%
0.63%
0.00%

0.63%
3.13%
1.26%

31.25%
29.38%
32.08%

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบตั ิงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
เงิน
0.63%
ทรัพย์สิน
0.63%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
1.25%

ไม่มี
99.38%
99.38%
98.75%

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
เงิน
0.63%
99.38%
ทรัพย์สิน
0.63%
99.38%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
0.63%
99.37%

-5I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
เงิน
0.63%
ทรัพย์สิน
0.63%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิงเป็นต้น
0.63%

ไม่มี
99.38%
99.38%
99.38%

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
0.63%
5.66%
35.85%
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
คุ้มค่า
0.00%
0.00%
30.82%
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
3.77%
0.00%
27.04%
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
71.70%
17.61%
2.52%
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 76.43%
19.11%
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอปุ กรณ์ หรือค่าเดินทาง
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
57.86%

มากที่สุด
69.18%
69.18%

มากที่สุด
8.18%

มาก

มากที่สุด

0.64%

3.82%

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
0.63%
0.63%
31.45%
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
78.48%
16.46%
3.16%

มากที่สุด
67.30%
1.90%

-6I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยทีส่ ุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
สอบถาม
0.63%
1.89%
34.59% 62.89%
ทักท้วง
0.63%
6.33%
31.65% 61.39%
ร้องเรียน
3.80%
2.53%
32.28% 61.39%

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บงั คับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
0.00%
1.27%
มากน้อยเพียงใด

มาก

มากที่สุด

29.94%

68.79%

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามระดับ
0.64%
0.64%
34.62% 64.10%
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
0.00%
2.56%
35.26% 62.18%
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
I16 ท่านเคยถูกผูบ้ ังคับบัญชาสัง่ การให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
75.64
24.36%
0.00%
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
0.00%

I17 ท่ายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ท่ายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

91.03%

8.97%

0.00%

0.00%

-7I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
75.64%
21.79%
มีการซื้อขายตำแหน่ง
82.05%
16.03%
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
75.00%
22.44%

มาก

มากที่สุด

1.92%
1.28%
1.92%

0.64%
0.64%
0.64%

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
73.03%
26.97%
0.00%
0.00%
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่ พวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
1.32%
8.55%
32.89% 57.24%
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
0.00%
0.66%
29.61% 69.74%
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากทีส่ ุด
หรือไม่มีเลย
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน
81.58%
17.11%
0.00%
1.32%
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

-8I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
0.00%
4.61%
33.55% 61.84%
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
3.29%
1.32% 33.55%
61.84%
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับ
0.00%
0.00% 25.83%
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

มี
94.74%
94.08%

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
0.66%
0.66%
มากน้อยเพียงใด

มากทีส่ ุด
74.17%

ไม่มี
5.26%
5.92%

มาก

มากทีส่ ุด

32.89%

65.79%

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เฝ้าระวังการทุจริต
0.00%
0.00% 30.26%
ตรวจสอบการทุจริต
0.00%
0.00% 32.24%
ลงโทษทางวินัย
0.00%
0.66% 29.14%

มากที่สุด
69.74%
67.76%
70.20%

-9I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่อยงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบ
0.00%
0.66% 32.24%
67.11%
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่อยงาน
ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
0.00%
1.97% 33.55%
64.47%
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
0.00%
1.97% 32.24%
65.79%
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
0.00%
1.97% 33.55%
64.47%
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง
1.66%
1.32% 32.89%
65.13%

1.2 ภาพรวมทัศนคติของบุคลากรในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบ่งตามหัวข้อ
ตัวชี้วดั 5 ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้
ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบั ติงานโดยยึ ด หลั กตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิ บั ติตามขั้น ตอนและระยะเวลาที่กำหนด
โดยทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน โดยแยกตามข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคำถามเชิงบวกซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา บุคลากรมีพฤติกรรมมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองบุคลากรในหน่วยงานได้เลือกประเมิน
ในข้อ “มากที่สุด” มากที่สุดและรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคำถาม
ข้อคำถามเชิงลบซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ บุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า บุคลากรอื่นในหน่วยงาน
“ไม่ม”ี การเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าว
ชี้ให้ เห็น ว่า ภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นในประเด็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานของตนเอง มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับ ผิ ดชอบต่อ งานในหน้ าที่ที่รับ ผิดชอบ ซึ่งล้ว นถือเป็นลั กษณะการปฏิบัติห น้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม
ตั วชี้ วัด ที่ 2 การใช้ งบประมาณ เป็น ตั วชี้ วัด ที่ มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิน การรับ รู้
ของบุ คลากรภายในหน่ วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้

-10ข้ อ คำถามเชิ ง บวกซึ่ ง เป็ น ประเด็ น คำถาม เรื่ อ ง การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่ วยงาน การใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่ บิดเบื อนวัตถุป ระสงค์ ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรในหน่วยงานได้เลือกประเมินในข้อ “มากที่สุด” มากที่สุด
และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคำถาม
ข้อคำถามเชิงลบซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเบิกจ่าย
เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา บุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย”
ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ภาพรวมทั ศ นคติ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานต่ อ ประเด็ น การใช้ งบประมาณ
มีความโปร่งใส และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง อีกทั้ง กรมฯ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองได้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การใช้ อ ำนาจ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้
ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตนเอง ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน
การประเมิน ผลงานปฏิบั ติ งาน ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบ
สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคำถามเชิงบวก ซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน และการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดู งานอย่ า งเป็ น ธรรมบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ เลื อ กประเมิ น ในข้ อ “มากที่ สุ ด ” มากที่ สุ ด และรองลงมา
คือ “มาก” ในทุกข้อคำถาม
ข้อคำถามเชิงลบ ซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
หรือ สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการทุจริต บุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย”
ชี้ให้เห็นว่า ภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
เป็ น ไปอย่ างเป็ น ธรรมและไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ และไม่ มี ก ารแทรงแซงของมี ผู้ มี อ ำน าจ การชื้ อ ขายตำแหน่ ง
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
การประเมิน การรับ รู้ของบุ คลากรในหน่ วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิ นของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้อง
กับ พฤติกรรมของบุ คลากรภายใน ในการนำทรัพ ย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ ผู้อื่ น
โดยทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคำถามเชิงบวก ซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง ความสะดวกในการยืมทรัพย์สิ น
ของทางราชการ มีการขออนุญาติอย่างถูกต้อง ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
หน่ ว ยงานมี ก ารกำกั บ ดู แ ลและตรวจสอบการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
ได้เลือกประเมินในข้อ “มากทีส่ ุด” มากที่สุด และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคำถาม
ข้ อคำถามเชิ งลบ ซึ่ งเป็ น ประเด็ น คำถาม เรื่อง การนำทรัพ ย์ สิ น ของทางราชการ
เป็ น ของส่ ว นตั ว หรื อ นำไปให้ ก ลุ่ ม พวกพ้ อ ง หรือ บุ ค คลภายนอก มี ก ารนำทรัพ ย์ สิ น ของทางราชการไป
โดยไม่ ได้รับ การอนุ ญ าตอย่ างถูกต้องจากหน่ว ยงาน บุ คลากรในหน่ว ยงานมีความเห็ นว่า “น้อยที่ สุ ดหรือ
ไม่มีเลย”
ชี้ให้เห็นว่า ภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โดยมี ค วามเห็ น ว่าหน่ ว ยงานมี แ นวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของทางราชการอย่ างถู ก ต้ อ ง
มีการกำกับดูและและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง กรมฯ ยังมีขั้นตอนที่สะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ

-11ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยในภาพรวมทัศนคติ
ซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีการดำเนินการ
จัดทำแผนด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และมีการทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ ปั ญ หาการทุ จ ริ ตในหน่ ว ยงานได้ รับ การแก้ ไขบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ เลื อกประเมิ น ในข้ อ
“มากที่สุด” มากที่สุด และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคำถาม ชี้ให้เห็นว่า ภาพรวมทัศนคติของบุคลากร
ในหน่ ว ยงาน เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานโดยผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ได้ ให้ ค วามสำคั ญ
ในการต่อต้านการทุจริต มีการจัดทำแผนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุ จริต อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกัน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภ าพ รวมถึงมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน
เพือ่ ป้องกันการทุจริต
1.3 มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการ
โดยจากผลกระประเมินดังกล่าว กรม ฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในส่วนใหญ่
มีความคิดเห็น เชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานค่อนข้างให้ความสำคัญ
กับการดำเนินงานที่มีมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆกระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงไปตรงมา การบริหารงานของผู้บริหารของกรมฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม มีกลไก
ในการป้ องกัน แก้ไขปั ญ หาการทุจ ริตที่มีป ระสิ ทธิภ าพ จะเห็ นได้จากผลการประเมินดังกล่าว แม้ว่ากรมฯ
จะได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี A แต่กรมฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร
ภายในกรมฯ ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงได้มีการจัดทำมาตรการ และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจที่ ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในสังกัด
ดังตารางดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่
มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 - กรมฯ ได้มีการจั ดโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบั ติห น้าที่ ตาม
การปฏิบัติ ภารกิ จ กรมฯ ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นผั ง เมื อ ง ด้ า นพั ฒ นาเมื อ ง
หน้าที่
ด้านอาคาร และด้านช่าง
- กรมฯ มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กล่าวคือ การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตามคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะ เวลาในการ
พิจารณาอนุญาตอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2 - กรมฯ ได้ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ เรื่ อ ง แนวทางการตรวจสอบความ
การใช้
เกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ชื้ อ จั ด จ้ า ง และคณะกรรมการ
งบประมาณ พิจารณาผลฯ
- กรมฯ ได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
- กรมฯ ได้ส่งเสริมบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดชื้อจัดจ้าง
- กรมฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
และได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- กองคลัง
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
- กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-12ตัวชี้วัดที่
มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 3 กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ หรือการ
การใช้
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
อำนาจ
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมฯ / เรื่อง
การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / เรื่อง ข้ าราชการผู้มีผล
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 4 กรมฯ ได้จั ดให้ มีโ ครงการ“เสริม สร้างและพั ฒ นาความรู้ด้านการ
การใช้
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
ทรัพย์สิน
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน”โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความ
ของทาง
ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ราชการ
ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ตัวชี้วัดที่ 5 - กรมฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ “สุ จริต โปร่งใส มหาดไทยใส
การแก้ไข
สะอาด 2564” กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการสื่อสารผ่านทาง
ปัญหา
เว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ของกรมแล้ว แต่บุคลากรอาจยังไม่รับรู้อย่าง
การทุจริต ทั่วถึงในทุกระดับ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
- กรมฯ ได้จั ดทำหนั งสื อเวีย น กรณีตัวอย่า งการลงโทษทางวินัยที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
- กรมฯ ได้มีการจัดโครงการฝึ กอบรม /สัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ยกตั ว อย่ าง โครงการสั ม มนา
เสริมสร้างและพั ฒ นาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- กรมฯ ได้มีโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่
สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านการพัฒนาเมือง

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

2.ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน จำนวน 15 ข้อคำถาม โดยใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
2.1 ตารางแสดงผลคะแนนโดยแยกตามตัวชี้วัด 6 - 8 และข้อคำถาม E1 – E15
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่ นติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มีเลย
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
1.79%
14.29%
32.14%
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.79%
14.29%
35.71%

มากที่สุด
51.79%
48.21%

-13E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้ าติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติตต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
1.79%
1.79%
39.29%
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
1.79%
8.93%
30.36%
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงมา ไม่ปดิ บังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
57.14%

มากทีส่ ุด
58.93%

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิ าน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการหรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
เงิน
1.79%
98.21%
ทรัพย์สิน
0.00%
100.00%
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
0.00%
100.00%
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
1.79%
7.14%
33.93%
ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
57.14%

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้
หัวข้อการประเมิน
น้อยทีส่ ุด
หรือไม่มีเลย
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
1.79%
มีหลายช่องทาง
1.79%

น้อย

มาก

มากที่สุด

8.93%
10.71%

42.86%
41.07%

46.43%
46.43%

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
0.00%
23.21% 44.64% 32.14%
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
55.36%
44.64%
การดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

-14E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม
0.00%
10.71% 35.71%
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
53.57%

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
53.57%
46.43%
ทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงานประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยทีส่ ุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
3.57%
17.86% 50.00%
ปฏิบัติงาน/การบริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
3.57%
16.07% 50.00%
และขั้นตอนการดำเนินการ/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
28.57%

มากที่สุด
30.36%

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
64.29%
35.71%
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึน้ หรือไม่
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้ าติดต่อ
8.93%
37.50% 39.29%
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
14.29%

-15E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน
3.57%
19.64% 48.21% 28.57%
/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

2.2 ภาพรวมทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบ่งตามหัวข้อตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด
ตั วชี้ วัด ที่ 6 คุณ ภาพการดำเนิ น งาน เป็ น ตั ว ชี้วัด ที่มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น
การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน
ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแยกตามข้อคำถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคำถามเชิงบวกซึ่งเป็นประเด็นคำถาม เรื่อง การปฏิบัติงาน/การให้บริการมีความ
เท่าเทียม ตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลือกประเมินในข้อ “มาก” มากที่สุด และรองลงมาคือ “มากที่สุด
ข้อคำถามเชิงลบ ซึ่งเป็นประเด็นคำถามว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร้องขอให้
จ่ า ยเงิน หรื อ เรี ย กร้ อ งทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆเพื่ อ แลกกั บ การอนุ มั ติ อนุ ญ าต หรื อ การให้ บ ริก าร
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคิดเห็นว่า หน่วยงาน “ไม่มี” การเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ภาพรวมทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อหน่วยงาน มีความเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่ก ำหนดอย่ างเคร่ งครัด ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ รวมถึ งให้ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การให้ บ ริการของหน่ วยงาน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดบัง ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน โดยหน่วยงานมีการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล หลายช่ อ งทาง สามารถเข้ า ถึ ง ง่ า ยและไม่ ซั บ ซ้ อ น มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าธารณชน
ควรรับ ทราบอย่ างชัดเจน มี การชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสั ยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลือกประเมินในข้อ “มาก” มากที่สุด และรองลงมา
คื อ “มากที่ สุ ด ” แต่ ใ นประเด็ น ที่ ห น่ ว ยงานมี ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งาน/
การให้บริการ และช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรื อผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มีค วามคิด เห็ น ว่าหน่ ว ยงาน “มี ” กั บ “ไม่มี ” ผลการประเมิน ไม่แตกต่างกัน มาก
ชี้ให้เห็นว่าผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังเข้าไม่ถึงช่องทางการดำเนินงานของกรม
ภาพรวมทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน
โดยมีความเห็นว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ซักถาม
ข้อ สงสั ย และร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต โดยผ่ านช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย สามารถเข้ าถึ งได้ ง่าย และไม่ ซั บ ซ้ อ น
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

-16ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8 การปรั บ ปรุ งระบบการทำงาน เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน โดยในประเด็น เรื่อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านและการบริ ก ารดี ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ เลื อ กประเมิ น
ในข้อ “มาก” มากที่สุด และรองลงมา คือ “มากที่สุด” และในประเด็น เรื่อง การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสี ยได้เลือกประเมิน ในข้อ “มาก” มากที่สุ ด และรองลงมา “มากที่ สุ ด” แต่ในประเด็น ที่ห น่วยงาน
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผลการประเมินว่า
“มี ” กับ “ไม่มี” ไม่แตกต่างกันมากชี้ให้ เห็ น ว่าผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่ อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ย ยังเข้ าไม่ถึง
ช่องทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ยังเข้าไม่ถึงช่องทางการดำเนินงานของกรม
ภาพรวมทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีความเห็นว่า
หน่ ว ยงานมี ก ารปรั บ ปรุ งพั ฒ นา ทั้ งการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ และกระบวนการทำงานของให้ ดียิ่ งขึ้ น
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทั้งนี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้อ งปรั บ ปรุ งการพั ฒ นาการดำเนิ น งานให้ ดียิ่ งขึ้ น แล้ ว ยั งควรให้ ค วามสำคั ญ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย
2.3 มาตรการที่กรมโยธาธิ การและผังเมืองได้ดำเนินการโดยวิเคราะห์ จากผลการ
ประเมิ น ดั ง กล่ า ว กรมฯ ได้ รั บ การประเมิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ B ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารผู้ ม าติ ด ต่ อ
หรื อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานมี ค วามเชื่ อมั่ น ในคุ ณ ภาพการดำเนิ น งานของกรมฯว่ ายึด หลั ก ตาม
มาตรฐานดำเนิ น การตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ โดยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้ รับ บริ การ
อย่างตรงไปตรงมาและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต ทัง้ ที่เป็นเงิน
หรือทรัพย์สินและกรมฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และการให้บริหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แต่ในประเด็นที่กรมฯ ควรปรับปรุง คือ เรื่องการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน โดยจะต้องเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย ไม่ซับซ้อน และควรมีช่องทางที่หลากหลาย อีกทั้งกรมฯ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ด้ ว ยเหตุ นี้ กรมฯ จึ ง มี ไ ด้ มี ม าตรการ และแนวทางการแก้ ไ ข
โดยวิเคราะห์จากความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
2 ภารกิจ ได้แก่ ด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ดังตารางดังต่อไปนี้
ภารกิจ
กิจกรรม
มาตรการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจหลัก
ด้านการ
การประกาศ
กรมฯ ได้นำระบบการยื่นคำร้องของผู้มีส่วน สำนักผังเมืองรวม
ผังเมือง
ผังเมืองรวม
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม ทางออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการ
90 วัน
หน้าเว็บไซต์กรมฯ (ประกาศ 90 วัน)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาเมือง งานจัดรูปที่ดิน
กรมฯ ได้มีได้มีการเผยแพร่หนังสือสั่งการ
พัฒนาพื้นที่
ด้านอาคาร เพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกำหนดมาตรการขั้นตอนการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านช่าง
ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื้อพัฒนาพืน้ ที่
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
25 ขั้นตอน หน้าเว็บไซต์กรมฯ
- ดำเนินการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานด้านการจัด ด้านการพัฒนาเมือง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปที่ดินฯ ในหน้าเว็บไซต์กรมฯ
ออกใบอนุญาต กรมฯ ได้มีการเผยแพร่ระบบให้คำปรึกษาการ สำนักควบคุมและ
โรงมหรสพ
ตรวจโรงมหรสพ และคู่มือ หน้าเว็บไซต์กรมฯ ตรวจสอบอาคาร
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

-17ภารกิจสนับสนุน
การจัดชื้อจัดจ้าง

การร้องเรียน
เรื่องทุจริต

- กรมฯ ได้มีหนังสือสั่งการ เรื่อง แนวทางการ กองคลัง
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัด
ชื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- กรมฯ ได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
- กรมฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างหน้าเว็บไซต์กรมฯ
กรมฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต
กองการเจ้าหน้าที่
โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง ทางออนไลน์
หน้าเว็บไซต์กรมฯ

3. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตจำนวน 43 ข้อ
คำถาม แบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อย 7 ตั วชี้วัด โดยใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
3.1 ตารางแสดงผลคะแนนโดยแยกตามตัวชี้วัด 9 -10 และข้อคำถาม O1 – O47
ตัวชีว้ ัดย่อย
ประเด็นการตรวจ
ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์
100
(O1 – O9)
ข้อมูลการติดต่อ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง)
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (Social Network)
การบริหารงาน
- แผนการดำเนินงาน (แผนประจำปี รายงานการกำกับ
100
(O10– O17)
ติดตามผลการดำเนินการ)
- การปฏิบัติงาน (คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน)
- การให้บริการ (รายงานสถิติการให้บริการ E-Service)
การบริหารเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
100
งบประมาณ
- การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(O18– O24)
การบริหารและพัฒนา - การบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายการบริหารงาน
97.5
ทรัพยากรบุคคล
บุคคลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากร
(O25– O28)
บุคคล หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล )
การส่งเสริม
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวทางการ
100
ความโปร่งใส
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการ
(O29– O33)
ร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิคิการร้องเรียน)
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-18ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
การดำเนินการ
- เจตจำนงจริตของผู้บริหาร
เพื่อป้องกันการทุจริต - การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
(O34– O41)
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภาย
- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ในเพื่อป้องกัน
การทุจริต (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
การทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการ
(O42– O47)
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม)

100

100

3.2มาตรการที่ กรมโยธาธิ การและผั งเมื องได้ด ำเนิน การ จากผลการประเมิน ดังกล่ าว
กรมฯ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ เป้ า หมาย (ร้ อ ยละ 85) สะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ม่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น หลักอย่างชัดเจน และการเปิดเผย
ข้ อมู ล สาธารณะและการให้ บ ริ การผ่ านระบบ e-service ได้ อย่ างครบถ้ ว นสมบู รณ์ แ ละง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง
ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ กรมฯ ได้รักษามาตรฐานตามตัวชี้วัด และมีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการส่งเสริม และรักษาระดับไว้

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
กุมภาพันธ์ 256๔

