สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment (ITA 2019))
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – (ITA 2019)) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
1. ความเป็นมา
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ได้ ถู ก ก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ ว ย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ ง เป็ น “มาตรการป้ อ งกั น
การทุ จ ริตเชิง รุก ” ที่ ห น่วยภาครัฐจะต้อ งดาเนินการ โดยมุ่ งหวัง ให้ห น่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับ การประเมิ น
ได้รับทราบผลการประเมิน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกต่อประชาชน
ให้ เ ข้ า ถึ ง การบริ ก ารสาธารณะด้ ว ยความเป็ น ธรรมผ่ า นการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ม าตรฐาน นอกจากนี้
ยังส่งเสริม และให้ความส าคัญ ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ทั้ งในประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยง
หรือช่องทางที่อื่นที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถ
ยับยั้งการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบวัดความรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment:IIT)
2) แบบวัดการรับรู้ของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency
Assessment:EIT)
3) แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment:OIT)

-22. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ด้ ว ยส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง โดยภาพรวมได้ค ะแนนเท่ ากั บ ร้ อยละ 90.45 ซึ่ งอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 23
จากจานวน 145 หน่วยงาน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อยู่ในระดับ A
2.1 ตารางแสดงผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 10ตัวชี้วัด ได้แก่ (เรียงตามลาดับ
คะแนนมากไปน้อย)
ลาดับ
เครื่องมือ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
คะแนนเต็
ม
คะแนนที
ไ
่
ด้
ที่
การประเมิน
1 การเปิดเผยข้อมูล
100
100
OIT
2 การป้องกันการทุจริต
100
100
OIT
3 การปฏิบัตหิ น้าที่
100
93.45
IIT
4 การใช้อานาจ
100
89.01
IIT
5 การแก้ปญ
ั หาการทุจริต
100
87.98
IIT
6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
100
85.86
IIT
7 การใช้งบประมาณ
100
85.14
IIT
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
100
82.92
EIT
9 คุณภาพการดาเนินงาน
100
81.59
EIT
10 การปรับปรุงการทางาน
100
75.11
EIT
2.2ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง โดยผู้ประเมิน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลาดับ
ที่
1

เครื่องมือ
การประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

OIT

100.00

หมายถึง
แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ

ค่า
น้าหนัก
40.00

ผล
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
40.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)

โดยมีการวางระบบที่ มีความเป็ นเลิศ เพื่ อ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ของหน่ ว ยงานให้
สาธารณชนได้รับ ทราบอย่างเป็ นปัจจุบั น
ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อมู ล ในประเด็ นข้ างต้ น
ทั้ งห มด แ สด งถึ ง ค วามพ ย าย ามข อง
ห น่ วยงานที่ จะป้ องกั นการทุ จริ ต ใน
หน่ วยงานให้ ล ดน้ อ ยลงหรื อ ไม่ ส ามารถ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ท าให้ โด ยภ าพ ร ว ม แ ล้ ว
หน่ ว ยงานสามารถเป็ น “ต้ น แ บบ ”
ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้

-3ลาดับ
ที่

เครื่องมือ
การประเมิน

2

IIT

คะแนน
ผล
เฉลี่ย ค่าน้าหนัก คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
88.29 30.00 26.49 อยู่ในระดับดีมาก(Very Good) ชี้ให้เห็นว่า

EIT

79.87

30.00

23.96

รวมทั้งสิ้น

100

90.45

3

หมายถึง
แบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน

หมายถึง
แบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

บุคลากรภายในส่วนใหญ่มีความเห็น ดังนี้
1. มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการด าเนิ น งาน ที่
โป ร่ งใส แ ล ะ การมี ม าต ร ฐ าน ใน การ
ปฏิบัติงาน
2. ค่อนข้างให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ที่มีมุ่งให้เกิด ประโยชน์ สาธารณะมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนบุคคล
3. ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นๆ
4. กระบวนการจั ด ทางบประมาณเป็น ไป
ด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงไปตรงมา
5.ผู้บริหารของกรมฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
อานาจอย่างเป็นธรรม
6. มีก ลไกในการป้ องกั น แก้ ไขปั ญ หาการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี (Good) ) ชี้ ให้ เห็ น ว่ า
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของกรมฯ ว่ ายึ ด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชั ดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา และไม่พบว่า
มี ก า ร เรี ย ก รั บ สิ น บ น ทั้ งที่ เป็ น เงิ น
ทรัพย์สิน
ประเด็นทีค่ วรพัฒนาสาหรับหน่วยงานที่
อยู่ในระดับดี ได้แก่
1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
2. ควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
3. ควรพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้ มาติ ด ต่ อหรื อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย เข้ าไปมี
ส่ วนร่ วมเพื่ อ ปรั บ ปรุง การด าเนิ น งาน การ
บริการให้ เกิด ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น

-43. จ าแนกผลคะแนนตามรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ 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
การใช้ อานาจ ตัวชี้ วัดที่ 4 การใช้ ทรัพย์ สินของทางราชการ ตัวชี้ วัดที่ 5 การแก้ไ ขปัญ หาการทุจริต
จ านวน 30 ข้อ คาถาม โดยใช้แบบวัดความรับ รู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment:IIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.1 ตารางแสดงผลคะแนน โดยแยกตามตัวชี้วัด 1 – 5 และข้อคาถาม I1 – I30
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 6 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเห็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มากที่สุด
มีเลย
โปร่งใสเป็นไปตามที่กาหนด
0.00%
0.00% 34.45%
65.55%
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
0.00%
0.00% 33.61%
66.39%
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จกั กันเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มากที่สุด
มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
0.00%
0.00% 36.13%
63.87%
แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
การส่วนตัวเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็ นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มีเลย

มากที่สุด

มุ่งผลสาเร็จของงาน
ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

63.87%
63.06%
67.23%

0.84%
2.52%
0.84%

0.84%
3.36%
2.52%

34.45%
31.09%
29.41%

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
เงิน
1.68%
ทรัพย์สิน
0.84%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิงเป็นต้น
0.84%

ไม่มี
98.32%
99.16%
99.16%

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย ธรรมจรรยา หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
เงิน
0.00%
100.00%
ทรัพย์สิน
0.84%
99.16%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิงเป็นต้น
1.68%
98.32%

-5I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ละคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
เงิน
0.84%
ทรัพย์สิน
0.00%
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิงเป็นต้น
1.68%

ไม่มี
99.16%
100.00%
98.32%

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วย 6 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
0.00%
14.29%
24.37%
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
คุ้มค่า
0.00%
0.00%
36.97%
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
0.00%
2.52%
35.29%
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
77.31%
14.29%
2.52%
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
78.15%
21.01%
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
61.34%

มากที่สุด
62.18%
62.18%

มากที่สุด
5.88%

มาก

มากที่สุด

0.00%

0.84%

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
0.84%
0.84%
34.45%
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
55.46%
14.29%
8.40%

มากที่สุด
63.87%
21.85%

-6I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
สอบถาม
1.68%
5.04%
33.61%
59.66%
ทักท้วง
1.68%
7.56%
61.93%
58.82%
ร้องเรียน
2.52%
3.36%
29.41%
64.71%

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วย 6 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน
0.00%
3.36%
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

มาก

มากที่สุด

33.61%

63.03%

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
0.00%
3.36%
37.82%
ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
58.82%

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
0.00%
5.04%
36.13%
58.82%
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัว
88.24%
9.24%
1.68%
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

92.44%

6.72%

0.00%

มากที่สุด
0.84%

มากที่สุด
0.84%

-7I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
68.07%
22.69%
มีการซื้อขายตาแหน่ง
75.63%
16.81%
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
67.23%
25.21%

มาก

มากที่สุด

3.36%
1.68%
1.68%

5.88%
5.88%
5.88%

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย 6 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
75.63%
23.53%
0.00%
0.84%
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้
กลุ่มพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่ วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
4.20%
5.04%
36.13%
54.62%
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
0.84%
0.84%
40.34%
57.98%
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกช มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกช มีการนาทรัพย์สิน
81.51%
12.61%
0.84%
5.04%
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

-8I23 ท่านรูแ้ นวปฏิบตั ิของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
1.68%
4.20%
37.82%
56.03%
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการ
1.68%
0.00%
41.18%
57.14%
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย 6 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ
0.00%
1.68%
26.89%
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิท ธิภาพ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

มี
94.12%
93.28

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
หรือไม่มีเลย
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
0.84%
2.52%
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
71.43%

ไม่มี
5.88%
6.72%

มาก

มากที่สุด

40.34%

56.30%

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เฝ้าระวังการทุจริต
0.00%
1.68%
39.50%
ตรวจสอบการทุจริต
0.00%
0.00%
40.34%
ลงโทษทางวินัย
0.84%
12.61% 27.73%

มากที่สุด
58.82%
59.66%
58.82%

-9I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่อยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานของท่านมีการนาผลการตรวจสอบ
0.00%
1.68% 30.25%
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
68.07%

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่ านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
0.00%
3.36% 32.77%
63.87%
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
0.00%
3.36% 34.45%
62.18%
มัน่ ใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
0.00%
4.20% 32.77%
63.03%
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
1.68%
3.36% 30.25%
64.71%

1.2 ภาพรวมทัศนคติของบุคลากรในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบ่งตามหัวข้อ
ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
ตัว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ตั ว ชี้ วั ดที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น การรับ รู้
ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลัก ตามมาตรฐาน มี ค วามโปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนด
ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน โดยแยกตามข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวก เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา บุคลากรมีพฤติกรรมมุ่งผลสาเร็จของงาน ให้ความสาคัญ กับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิ ดพลาดเกิดจากตนเอง ผลการประเมิน คือ “มากที่สุด ”
และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคาถาม
ข้อคาถามเชิงลบ เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง การเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
ไม่ ว่าจะเป็น ตัวเงิน ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นๆ ผลการประเมิน บุคลากรในหน่วยงานมี ความเห็ นว่า
บุคลากรอื่นในหน่วยงาน “ไม่มี” การเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าว
สรุปภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ
งานใน หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ล้ ว นถื อ เป็ นลั ก ษณ ะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะเจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ
อย่างมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ในประเด็นทีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้

-10ข้ อ คาถามเชิ ง บวก เป็ น ประเด็ น ค าถาม เรื่อ ง การรับ รู้เ กี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน การใช้งบประมาณโดยคานึง ถึง ความคุ้ม ค่า และไม่ บิดเบือนวัตถุป ระสงค์ของ
งบประมาณที่ ตั้ง ไว้ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ผลการประเมิน คือ “มากที่ สุด ” และรองลงมา คือ “มาก”
ในทุกข้อคาถาม
ข้อคาถามเชิงลบ เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเบิกจ่าย
เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ผลการประเมิน บุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มเี ลย”
สรุปภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานต่อประเด็นการใช้งบประมาณมีความโปร่งใส
และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง อีก ทั้ง ยังให้ความสาคัญกั บการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองได้
ตั วชี้ วัด ที่ 3 การใช้ อ านาจ เป็ น ตั ว ชี้วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรับ รู้
ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผูบ้ ังคับบัญชาตนเอง ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน
การประเมิ นผลงานปฏิบัติงาน ทั ศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคาถามเชิง บวก และเชิงลบ
สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคาถามเชิ งบวก เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน และการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงานอย่างเป็นธรรม ผลการประเมิน คือ “มากที่สุด” และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคาถาม
ข้อคาถามเชิงลบ เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง ผู้บังคับบัญ ชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัว
หรือ สั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อ การทุจ ริต ผลการประเมิน บุคลากรในหน่วยงานมี ความเห็นว่า
“น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย”
สรุปภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเป็นไป
อย่ า งเป็ น ธรรมและไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และไม่ มี ก ารแทรงแซงของมี ผู้ มี อ าน าจ การชื้ อ ขายต าแหน่ 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 เ พื่ อ
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ
พฤติ ก รรมของบุค ลากรภายใน ในการน าทรัพ ย์สิน ของทางราชการไปเป็น ของตนเองหรือน าไปให้ ผู้อื่ น
โดยทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงาน แยกตามข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวก เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง ความสะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ มีการขออนุญาติอย่างถูกต้อง ทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
หน่วยงานมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลการประเมิน คือ “มากที่สุด”
และรองลงมา คือ “มาก” ในทุกข้อคาถาม
ข้อคาถามเชิงลบ เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง การนาทรัพย์สินของทางราชการเป็นของส่วนตัว
หรือนาไปให้กลุ่มพวกพ้องหรือบุคคลภายนอกมีการนาทรัพย์สินของทางราชการไป โดยไม่ได้รับการอนุญาต
อย่างถูกต้องจากหน่วยงาน ผลการประเมิน บุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย”
สรุปภาพรวมทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยมี
ความเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานมี แ นวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการอย่ า งถู ก ต้ อ ง
มีการกากั บดูและและตรวจสอบอย่างมีป ระสิทธิภาพ อีก ทั้ง ยัง มีขั้นตอนที่ สะดวกในการยืม ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
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รับ รู้ ของบุค ลากรภายในหน่ วยงานต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริต ของหน่ว ยงาน ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
กับ การให้ความส าคัญ ของผู้บ ริห ารสูง สุดในการต่อต้ านการทุ จ ริต โดยหน่วยงานจะต้องมี ก ารจัดท าแผน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่ อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อคาถามเชิงบวกทุกประเด็น เป็น คาถาม เรื่อง การให้ความส าคัญ นโยบายการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต รวมถึง ประสิ ท ธิภ าพในการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริต และความเชื่อ มั่ น
ของบุคลากรในการร้องเรียนเมื่ อพบเห็นการทุ จริตภายในหน่วยงานด้วย ผลการประเมิน คือ “มากที่ สุด ”
และ “มาก”รองลงมา ในทุกคาถาม
สรุ ป ภาพรวม ทั ศ นคติ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมี
ประสิท ธิภาพ และมีก ารนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัย เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการกระทาความผิด
1.3 มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการ
โดยจากผลกระประเมินดังกล่าว กรม ฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากร
ภายในส่วนใหญ่มีความเห็น เชื่อมั่นในการดาเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานค่อนข้าง
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่มีมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลไม่มีพฤติกรรม
การเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆกระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีการใช้
จ่ายงบประมาณตรงไปตรงมา การบริห ารงานของผู้บ ริห ารของกรมฯ เป็นแบบอย่างที่ ดีในการใช้อานาจ
อย่างเป็นธรรม มีกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีป ระสิทธิภาพ จะเห็นได้จากผลการประเมิ น
ดัง กล่าว กรมฯ จะได้รับ การประเมิ น อยู่ในระดับ ดีม าก (Very Good) แต่กรมฯ ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ในการสร้า งความตระหนั ก รู้ ข องบุ ค ลากรภายในกรมฯ ด้ วยเหตุ นี้ กรมฯ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท ามาตรการ
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจน
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในสังกัด ดังตารางดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่
มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วดั ที่ 1 - กรมฯ ได้มี ก ารจัดโครงการอบรมเกี่ ยวกั บ การปฏิบัติห น้าที่ ตาม
การปฏิบัติ ภารกิจกรมฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผังเมือง ด้านพัฒ นาเมือ ง ด้าน
หน้าที่
อาคาร และด้านช่าง
- กรมฯ มีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กล่าวคือ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการตามคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะ
เวลาในการพิจารณาอนุญาตอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2 - กรมฯ ได้ มี ห นั ง สือ 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 ได้จัดทาแผนผังขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
- กรมฯ ได้ส่งเสริมบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อ ง
กับการจัดชื้อจัดจ้าง
- กรมฯ ได้จัดทาการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านจริง
และได้จัดทามาตรการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
- สานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร

- กองคลัง
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
- กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-12ตัวชี้วัดที่
มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 3 กรมฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ หรือการ
การใช้
ใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา
อานาจ
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อ งการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้า ราชการกรมฯ /
เรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / เรื่อง ข้าราชการ
ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 4 กรมฯ ได้จัดให้มี โ ครงการ“เสริม สร้างและพัฒ นาความรู้ด้านการ
การใช้
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
ทรัพย์สิน
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน”โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้างความ
ของทาง
ตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ราชการ
ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ตัวชี้วัดที่ 5 - กรมฯ ได้มีการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี
การแก้ไข
และมีการสือ่ สารผ่านทางเว็บไซต์ และสือ่ ต่างๆ ของกรมแล้ว
ปัญหา
แต่บุคลากรในกรมอาจยังไม่รบั รู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ดังนัน้ ควรมี
การทุจริต การสือ่ สารเพิม่ มากขึ้น และผู้บริหารของหน่วยงานควรมุง่ มัน่
ปฏิบัตงิ านอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์ สุจริต
- กรมฯ ได้จัดทาหนังสือเวียน กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัยที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
- กรมฯ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม /สัมมนาทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกตัวอย่าง โครงการสัมมนา
เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- กรมฯ ได้มีโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที่
สถาบั นพั ฒ นาบุค ลากร
ด้านการพัฒนาเมือง

กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ประ สิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน จานวน 15 ข้อคาถาม โดยใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment:EIT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
2.1 ตารางแสดงผลคะแนนโดยแยกตามตัวชี้วัด 6 - 8 และข้อคาถาม E1 – E15
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วย 5 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุดหรือไม่
น้อย
มาก
มีเลย
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
0.00%
6.67%
33.33%
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
0.00%
6.67%
23.33%

มากที่สุด
60.00%
70.00%

-13E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติตต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
0.00%
10.00%
53.33%
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
0.00%
0.00%
63.33%
ดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
36.67%

มากที่สุด
36.67%

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการหรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
เงิน
0.00%
100.00%
ทรัพย์สิน
0.00%
100.00%
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
0.00%
100.00%
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
0.00%
3.33%
93.33%
ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
3.33%

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารประกอบด้วย 5 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
0.00
มีหลายช่องทาง
0.00

น้อย

มาก

มากที่สุด

3.33
0.00

86.67
43.33

10.00
56.67

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพี ยงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
0.00%
13.33%
70.00% 16.67%
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
100.00%
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

ไม่มี
0.00%

-14E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม
0.00%
0.00%
93.33%
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
6.67%

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
100.00%
0.00%
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางานประกอบด้วย 5 ข้อคาถาม ดังต่อไปนี้
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
0.00%
0.00%
96.67%
การปฏิบัติงาน/การบริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
0.00%
6.67%
60.00%
และขั้นตอนการดาเนินการ/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
3.33%

มากที่สุด
33.33%

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่
หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
100.00%
0.00%
การดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขนึ้ มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
0.00%
3.33%
96.67%
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
0.00%

-15E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
หัวข้อการประเมิน
น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
หรือไม่มีเลย
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน
0.00%
3.33%
96.67%
0.00%
/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

2.2 ภาพรวมทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบ่งตามหัวข้อตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยทัศนคติของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แยกตามข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ สรุปผลได้ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวก เป็นประเด็นคาถาม เรื่อง การปฏิบัติงาน/การให้บริการมีความ
เท่าเทียม ตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคานึกถึงผลประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวม
เป็นหลัก ผลการประเมิน คือ “มาก” และรองลงมา คือ “มากที่สุด
ข้อคาถามเชิงลบ เป็นประเด็นคาถามว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร้องขอให้
จ่ายเงิน หรือ เรียกร้อ งทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆเพื่ อแลกกั บ การอนุมั ติ อนุญ าต หรือการให้บ ริก าร
ผลการประเมิน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคิดเห็นว่า หน่วยงาน “ไม่มี” การเรียก
รับผลประโยชน์ดังกล่าว
สรุปภาพรวม ทั ศนคติของผู้รับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อ
หน่วยงาน มีความเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่ ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ เลือ กปฏิบัติ รวมถึงให้ ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ การดาเนินการให้บ ริการของหน่วยงาน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดบัง ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิ น
การรับรู้ของผู้รับ บริก าร ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิท ธิภาพการสื่อสารของ
หน่วยงาน ซึ่ งเป็นข้อคาถามเชิงบวกทุกประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมู ล
ในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน โดยหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลหลายช่องทาง สามารถเข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน ผลการประเมิน คือ “มาก” และรองลงมา คือ “มากที่สุด” อีกทั้งยังมี
ความเห็นว่าหน่วยงาน“มี”ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการให้บริการและมีช่องทาง
ในการที่ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สรุปภาพรวม ทั ศนคติของผู้รับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อ
หน่ วยงาน โดยมี ค วามเห็ น ว่า หน่ วยงานมี ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล ครบถ้ วนและเป็ น ปั จ จุ บั น รวมถึง จั ดให้ มี
ช่องทางให้ซัก ถามข้อสงสัย และร้อ งเรียนการทุ จ ริต โดยผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และไม่ซับซ้อนซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

-16ตัว ชี้ วั ดที่ 8 การปรั บ ปรุงระบบการท างาน เป็ น ตั วชี้ วัด ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ประเมินการรับ รู้ของผู้รับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ที่ เกี่ ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อคาถามเชิงบวกทุกประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นเรื่อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
การปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานและการบริการดียิ่งขึ้น ผลการประเมิน คือ “มาก” และ
รองลงมา คือ “มากที่สุด” และในประเด็น เรื่อง การเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานและการให้บริก ารของหน่วยงาน ผลการประเมิน คือ “มาก” มากที่สุด และรองลงมา “น้อย”
อีกทั้งยังมีความเห็นว่า หน่วยงาน “มี” การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการ และการให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สรุ ป ภาพรวม ทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนา ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีแ่ ละกระบวนการทางานของ
ให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมีก ระบวนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกั บ
ความต้องการ ทั้งนี้ นอกจากหน่ วยงานจะต้องปรับ ปรุงการพัฒ นาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความสาคัญการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย
2.3 มาตรการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการโดยวิเคราะห์จากผลการ
ประเมิน ดัง กล่าว กรมฯ ได้รับ การประเมิ นอยู่ในเกณฑ์ ร ะดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่า ผู้รับ บริการผู้ม าติดต่อ
หรื อ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของกรมฯ ว่ า ยึ ด หลั ก
ตามมาตรฐานดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมาและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต ทั้งที่เป็นเงิน
หรือทรัพย์สินและกรมฯ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน และการให้บริหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แต่ในประเด็นที่กรมฯ ควรปรับปรุง คือ เรื่องการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน โดยจะต้องเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย ไม่ซับซ้อน และควรมีช่องทางที่หลากหลาย อีกทั้งกรมฯ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงาน
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
โดยวิเคราะห์จากความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
2 ภารกิจ ได้แก่ ด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ดังตารางดังต่อไปนี้
ภารกิจ
กิจกรรม
มาตรการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจหลัก
ด้านการ
การประกาศ
กรมฯ ได้นาระบบการยื่นคาร้องของผู้มสี ่วน สานักผังเมืองรวม
ผังเมือง
ผังเมืองรวม
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการ
90 วัน
(ประกาศ 90 วัน)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาเมือง งานจัดรูปที่ดิน
กรมฯ ได้มีได้มีการเผยแพร่หนังสือสั่งการ
- สานักจัดรูปที่ดินเพือ่
ด้านอาคาร เพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง การกาหนดมาตรการขั้นตอนการ
พัฒนาพื้นที่
ด้านช่าง
ดาเนินการจัดรูปที่ดินเพื้อพัฒนาพื้นที่
- ศูนย์เทคโนโลยี
25 ขั้นตอน
สารสนเทศ
- ดาเนินการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานด้านการจัด
รูปที่ดินฯ ในหน้าเว็บไซต์กรมฯ
ออกใบอนุญาต กรมฯ ได้มีการเผยแพร่ระบบให้คาปรึกษาการ สานักควบคุมและ
โรงมหรสพ
ตรวจโรงมหรสพ และคู่มอื เพื่อให้ประชาชน ตรวจสอบอาคาร
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

-17ภารกิจสนับสนุน
การจัดชื้อจัดจ้าง

การร้องเรียน
เรื่องทุจริต

- กรมฯ ได้มีหนังสือสั่งการ เรื่อง แนวทางการ กองคลัง
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ ัด
ชื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- กรมฯ ได้จัดทาแผนผังขั้นตอนการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
- กรมฯ ได้ส่งเสริมบุคลากรด้วยการจัด
กรมฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต
กองการเจ้าหน้าที่
โดยร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม
สานักงานเลขานุการกรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

3. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตจานวน 47 ข้อ
คาถาม แบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อย 7 ตัวชี้วัด โดยใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment:OIT)เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
3.1 ตารางแสดงผลคะแนนโดยแยกตามตัวชี้วัด 9 -10 และข้อคาถาม O1 – O47
ตัวชี้วัดย่อย
ประเด็นการตรวจ
ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน (โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์
100
(O1 – O9)
ข้อมูลการติดต่อ กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง)
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (Social Network)
การบริหารงาน
- แผนการดาเนินงาน (แผนประจาปี รายงานการกากับ
100
(O10– O17)
ติดตามผลการดาเนินการ)
- การปฏิบัติงาน (คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน)
- การให้บริการ (รายงานสถิติการให้บริการ E-Service)
การบริหารเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
100
งบประมาณ
- การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(O18– O24)
การบริหารและพัฒนา - การบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายการบริหารงาน
100
ทรัพยากรบุคคล
บุคคลการดาเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากร
(O25– O28)
บุคคล หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล )
การส่งเสริม
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวทางการ
100
ความโปร่งใส
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการ
(O29– O33)
ร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิคิการร้องเรียน)
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

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

100

100

3.2 มาตรการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการโดยจากผลการประเมินดังกล่าว
กรมฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม (Excellence) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วสามารถเป็น “ต้นแบบ”
ในการดาเนิน งานในด้ านความโปร่งใสแก่ ส่ วนราชการอื่น ๆ ได้ ซึ่ง กรมฯ ได้ รัก ษามาตรฐาน ตามตัวชี้วั ด
และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการส่งเสริม และรักษาระดับไว้

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เมษายน 2563

