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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ความเป็นมา  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยภาครัฐจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนา
และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ทั้งในประเด็น 
ทีอ่าจเกิดความเสี่ยง หรือช่องทางที่อ่ืนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสามารถยับยั้งการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึน 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  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. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment:OIT) 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยภาพรวมได้คะแนน จ านวน 87.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินรายตัวชี้วัด (เรียงตามล าดับคะแนนมากไปน้อย) 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เครื่องมือการประเมิน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100 100 OIT 

2 การป้องกันการทุจริต 100 100 OIT 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 100 95.49 IIT 

4 การใช้อ านาจ 100 93.34 IIT 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 100 91.67 IIT 

6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100 91.67 IIT 

7 การใช้งบประมาณ 100 90.53 IIT 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เครื่องมือการประเมิน 

8 คุณภาพการด าเนินงาน 100 78.07 EIT 

9 การปรับปรุงการท างาน 100 61.87 EIT 

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 61.50 EIT 

2.2 การวิเคราะหผ์ลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ A หมายถึง กรมสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนและมีแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง หากมีการวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  

เครื่องมือ 
การประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลคะแนน 
ประเมิน  

การวิเคราะห์ 

IIT 30.00 27.76 
ระดับ A 

จากผลคะแนนการประเมิน ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรของกรมส่วนใหญ่ 
มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
มีการใช้จ่ายงบประมาณตรงไปตรงมา การบริหารงานของผู้บริหาร  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม มีกลไกในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้กรมจะได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A 
แต่ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในสังกัด 
จึงได้มีมาตรการและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจที่ถูกต้อง 

EIT 30.00 20.15 
ระดับ C 

จากผลคะแนนการประเมิน ชี้ให้เห็นว่าควรปรับปรุงเรื่องการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน โดยจะต้อง
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและควรมีช่องทางที่หลากหลาย อีกทั้งกรม
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ  

OIT 40.00 40.00 
ระดับ A 

จากผลคะแนนการประเมิน ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่ งผลสัมฤทธิ์สู งสุด และค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
และการให้บริการผ่านระบบ E-Service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ง่ายต่อการเข้าถึงในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ 
ถึงแมก้รมจะได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A ก็จะรักษามาตรฐานตามตัวชี้วัด 
และจะการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

รวมทั้งสิ้น 100 87.91  
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3. มาตรการ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมได้ก าหนดเป้าหมาย ยกระดับคะแนน ให้อยู่ในระดับ AA ( 95.00 – 100 คะแนน) และเป็นหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินอยู่ ในระดับต้นๆ ของสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จากผลการวิ เคราะห์การประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมจึงไดจ้ัดท ามาตรการ และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

3.1 กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน หรือมีผลคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่  มาตรการ/แนวทางการแก้ไขและพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 6  
คุณภาพ 
การด าเนินงาน  
(78.07 คะแนน) 

-. เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของกรมให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
- ส่งเสริม และปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ 
ของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเมือง  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 7  
ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 
(61.50 คะแนน) 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของกรมให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ  
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
- เพ่ิมช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมข้ึน  

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
- ส านักงานเลขานุการกรม 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 8  
การปรับปรุง
ระบบการท างาน  
(61.87 คะแนน) 

-  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
- ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการติดต่อ  
การปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

- กองคลัง 
- สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเมือง  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2 กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาผลการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก ่

ตัวช้ีวัดที่  มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 
(95.49 คะแนน) 

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา โดยจัดโครงการอบรม 
ตามภารกิจ 4 ด้าน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเมือง  
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
การใช้
งบประมาณ 
(90.53 คะแนน) 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพ่ิมช่องทางการสอบถาม ทักท้วงและร้องเรียน 

- กองคลัง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 
(93.34 คะแนน) 

- มีมาตรการ และส่งเสริมให้มีการมอบหมายงาน 
ตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- จัดท าหลักเกณฑ์ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ หรือการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชา 

- กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
มกราคม 2565 

ตัวช้ีวัดที่  มาตรการ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 
(91.67 คะแนน) 

- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างถูกต้อง 
- ส่งเสริม และปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ 
ของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 
- กองการเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 
(91.67 คะแนน) 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ 
- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบการด าเนินการก่อสร้างได้อย่างละเอียดรอบคอบ 
และชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต 

- กองการเจ้าหน้าที ่
- กองควบคุมการก่อสร้าง 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 


