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คณะทำงานด้านปปช. 

 

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) 

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

ประจำป� 2563 

 

เรียน ผมว.และผู้บริหาร 

บทคัดย่อ  

                  ตามที่สำนักงาน ปปช. ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ในป� พ.ศ. 2563 ซึ่งผลคะแนนภาพรวมของสถาบัน เท่ากับ 80.63 คะแนน โดยอยู่ในระดับ B สำหรับ

การประเมิน (ITA) สำนักงาน ปปช. ได้กำหนดแบบวัดเพื่อใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ (สถาบัน) จำนวน 3 

แบบวัด ดังน้ี 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 89.41 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 95.89 

3) แบบตรวจการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 62.61 

ทั้ง 3 แบบวัด สำนักงานปปช. ได้กำหนดตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด  โดยในป� 2563 สถาบันฯ ได้ผล

คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัด โดยเรียงจากคะแนนจากมากไปหาน้อย  รายละเอียดตามตาราง ดังน้ี  

 

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด ผล

คะแนน 

1 คุณภาพการดำเนินงาน 96.33 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.95 

3 การปรับปรุงการทำงาน 95.38 

4 การปฏิบัติหน้าที ่ 94.80 

5 การใช้งบประมาณ 89.42 

6 การแก้ไขป�ญหาการทุจริต 89.30 

7 การใช้อำนาจ 88.91 

8 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 84.65 
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9 การเป�ดเผยข้อมูล 81.48 

10 การป้องกันการทุจริต   

- รายละเอียดผลการประเมินที่ผลการประเมินได้ 0.00 ตาม ตัวชี้วัดยอ่ยที่ 10.1 การ

ดำเนนิการเพือ่ป้องกันการทุจริต ข้อ O36 (รายงานหน้าที่ 9) และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ /มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริตภายในหน่วยงานข้อ O42 และ O43  (รายงานในหนา้ที่ 11)  

43.75 

หมายเหตุ 

*** บทการวิเคราะห์ตามรายละเอียดด้านล่างของสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาตินี้ จะทำการปรับปรงุ

และกำหนดมาตรการต่างๆ  ในคะแนนผลการประเมิน ITA ในแต่ละข้อ ที่มีผลคณะแนนประเมินฯ ที่ 

ต่ำกว่า 70.00 โดยสถาบันฯ ทำการปรบัปรุงแก้ไข)  

 รายละเอียดผลการประเมิน ประจำป� 2563 ตามตัวชี้วัด IIT มีรายละเอียดดังนี ้

1. ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กำหนดตัวชี้ 5 ด้าน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนประเมินสถาบนัได้ 94.80 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

วัดจำนวน 6 ข้อดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

 

รายละเอียดขอ้สอบถาม 

 

ผลคะแนน 

 

ผลการวิเคราะห ์

1 I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ

แก่ผู้ทีม่าติดต่อตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

- เป�นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

- เป�นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

90.30 

 

95.81 

84.79 

ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 

2 I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 

แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป กับผูม้าติดต่อที่รู้จักเป�นการส่วน

ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

91.10 ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 

3 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติ 

ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

    - มุ่งผลสำเร็จของงาน                                                                                 

    - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

    - พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตัวเอง 

87.39 

 

93.71 

80.03 

88.43 

ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 
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4 I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง

ดังต่อไปน้ี จากผู้มากติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

    - เงิน 

    - ทรัพย์สิน 

    - ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป�นเงินได้ เช่นการลด

ราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 

100.00 

 

 

100.00 

100.00 

100.00 

ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 

5 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ทีใ่ห้กันใน

โอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอื

วัฒนธรรม หรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว้ 

บุคลากรในหน่วยงานของท่นมีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

    - เงิน 

    - ทรัพย์สิน 

    - ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป�นเงินได้ เช่นการลด

ราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 

100.00 

 

 

100.00 

100.00 

100.00 

ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 

6 I6 บุคคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการใหส้ิ่งดังต่อไปน้ี 

แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ่

   - เงิน 

    - ทรัพย์สิน 

    - ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป�นเงินได้ เช่นการลด

ราคา การรับความบันเทิง เป�นต้น 

100.00 

 

100.00 

100.00 

100.00 

ผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ น่าพอใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนทีส่ถาบนัได้ 89.42 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัด

จำนวน 6 ข้อดังน้ี    

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 

1 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป� ของหน่วยงาน

ของท่านมากน้อยเพียงใด  

- หัวข้อประเมิน   ท่านมีความรู้

เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

74.58 อยู่ในเกณฑค์วร

พิจารณาในการ

ปรับแก้ไข

เพ่ิมเติม เพ่ือให้

ให้ความรู้ด้าน

งบประมาณ(แผนงาน) 

ของสถาบันฯ กับทุกกลุ่ม

งาน เพ่ิมมากขึ้น 

ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน 

กยป. มี.ค. 2564 
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งบประมาณประจำป� ของ

หน่วยงานท่าน มากน้อย

เพียงใด 

คะแนนผลการ

ประเมินฯ สูงขึ้น 

2 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ต้ังไว้ 

87.85 

 

91.17 

84.53 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม

หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.15 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การเบิกจ่ายเงิน ที่เป�นเท็จ เช่นค่า

ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  

98.90 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัด

จ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ

พัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

รายใดรายหน่ึง 

94.50 

 

 

93.40 

95.60 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

6 I12 หน่วยงานของท่าน เป�ดโอกาสให้

ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักท้วง 

- ร้องเรียน 

84.54 

 

 

86.77 

83.43 

83.42 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ คะแนนประเมินสถาบันได้ 88.91 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัด

จำนวน 6 ข้อดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

 

รายละเอียดขอ้สอบถาม 

 

ผล

คะแนน 

 

ผลการวิเคราะห ์

 

การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

1 I13 ท่านได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาอย่างเป�นธรรม มากน้อย

เพียงใด     

86.46 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

2 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.82 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 I15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ

คัดเลือกผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป�นธรรม มากน้อย

เพียงใด 

82.08 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 I16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้

ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก

น้อยเพียงใด 

95.03 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 I17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้

ทำในสิ่งที่ไม่ถกูต้อง หรือมีความเสี่ยง

ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

98.35 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

6 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ของท่าน มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อย

เพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

- มีการซื้อขายตำแหน่ง 

- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก

พ้อง 

 

92.69 

 

89.32 

97.76 

91.00 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยส์ินของราชการ คะแนนประเมินสถาบันได้ 84.64 รายละเอียดในการตอบ

แบบสอบถาม วัดจำนวน 6 ข้อดังน้ี  

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

1 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี

การเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป�น

ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวก

พ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.41 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

2 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก

มากน้อยเพียงใด 

67.93 อยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรงุ 

ให้ความรู้ด้านระเบียบของ

สถาบันฯ โดยการสื่อสาร

ผ่านเมล์ของสถาบันฯ เพ่ือ

สื่อสารการรับรู้เพ่ิมมากขึ้น  

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคล/มิ.ย.2564 

3 I21 ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

88.22 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี

การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย

ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

96.64 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 I23 ท่านรูแ้นวปฏิบัติของหน่วยงานของ

ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของ

ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.10 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

6 I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล

และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของ

ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด 

82.59 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ป�ญหาการทุจริต  

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 
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1 I25 ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานของ

ท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการ

ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

91.58 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

2 I26 หน่วยงานของท่าน มีการ

ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

    - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

    - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

99.15 

100.00 

98.31 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 I27 ป�ญหาการทุจริตในหน่วยงานของ

ท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

86.56 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 I28 หน่วยงานของท่าน มีการ

ดำเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริตใน

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    - เฝ้าระวังการทุจริต 

    - ตรวจสอบการทุจริต 

    - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

86.73 

 

87.12 

85.98 

87.08 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ

ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

90.40 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

6 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริต

ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี 

อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่ง

หลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการ

ร้องเรียนได้ 

81.30 

 

83.14 

82.54 

82.61 

76.90 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 
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- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ

อย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  กำหนดตัวช้ีวัดจำนวน 3 ด้าน  

ตัวชี้วัด ที่ 6 คุณภาพการดำเนนิงาน สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 96.33 รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

1 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม

ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

- เป�นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

- เป�นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

96.48 

 

96.85 

96.11 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

2 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา

ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย

เพียงใด 

96.12 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/

ให้บริการแก่ทา่นอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ป�ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย

เพียงใด 

96.12 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 E4 ในระยะเวลา 1 ป�ที่ผ่านมา ท่านเคย

ถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ

ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพ่ือ

แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.53 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป�นหลัก มาก

น้อยเพียงใด 

94.42 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 95.95 รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ข้อ มีดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

1 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่

ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มาก

น้อยเพียงใด 

    - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

    - มีช่องทางหลากหลาย 

95.62 

94.89 

96.35 

อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

2 E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชน

ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย

เพียงใด 

94.15 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับ

ฟ�งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน/การให้บริการ หรอืไม ่

98.53 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจง

และตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย

เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

96.60 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง

ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

94.85 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบัปรุงการทำงาน  สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 95.38 รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ข้อ มีดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

รายละเอียดขอ้สอบถาม ผล

คะแนน 

ผลการวิเคราะห ์ การดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

1 E11 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

94.65 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 
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ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก

น้อยเพียงใด 

2 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึน้ มากน้อย

เพียงใด 

93.93 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

3 E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ

ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น หรือไม่ 

98.53 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

4 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เป�ดโอกาส

ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 

95.37 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

5 E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ

ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย

เพียงใด 

94.41 อยู่ในเกณฑ์น่า

พอใจ 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเป�ดเผยข้อมูล  สถาบันฯ ได้คะแนประเมิน เท่ากับ  81.48 รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม

มีจำนวน   ข้อ มีดังน้ี 

 ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ข้อ 

 

ประเด็นการตรวจ 

 

ความคิดเหน็ 
ผล

คะแนน 

ผลการ

วิเคราะห ์

การดำเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

O1 โครงสร้าง - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร องค์ประกอบไม่

ครบถ้วน ขาดเบอร์

โทรศัพท์ ช่อง

ทางการติดต่อ 

0.00 ต้องปรับปรุง เพ่ิมรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ ช่อง

ทางการติดต่อของ

ผู้บริหารให้

ครบถ้วนทุกคน 

กลุ่มงาน IT / (เจนศักด์ิ)

คณะทำงาน ป.ป.ช. สถาบัน

ฯ / 15 มี.ค.64 

O3 อำนาจหน้าที ่ -  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 
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O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่

ครบทั้ง 5 ประเภท 

ได้แก่ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขโทรสาร 

อีเมล์ และแผนที่ 

(ไม่แสดงโทรสาร

และอีเมล์) 

0.00 ต้องปรับปรุง เพ่ิมรายละเอียด

ตามข้อกำหนดไว้

อย่างครบถ้วน

ชัดเจน ขาดอีเมล์ 

และหมายเลข

โทรสาร 

กลุ่มงาน IT /(เจนศักด์ิ) 

คณะทำงาน ป.ป.ช. สถาบัน

ฯ / 15 มี.ค.64 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O8 Q&A - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O9 Social Network URL ที่แสดงเป�น

ไฟล์มา/ต้องแสดง 

URL ของหน้าเว๊ป

ไซต์ที่เป�นช่องทาง

ในการเข้าถึงข้อมูล

ด้วย เพ่ือพิสูจน์ว่า

ไฟล์เอกสารน้ัน

ประชาชนสามารถ

เช่ือมโยงเข้าถึงได้

จากหน้าเว๊ปไซต์

หลักของหน่วยงาน

จริง 

0.00 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำของผู้

ประเมินผล ITA 

ของสำนักงาน 

ป.ป.ช.อย่าง

เคร่งครัด 

Amin IT (คุณเจนศักด์ิ) 

ของสถาบันฯ / 15 มีนาคม 

2564 

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน  

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ผู้

ประเมิน (ปปช.) 

ผล

คะแนน 

ผลการ

วิเคราะห ์

การดำเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

แผนการดำเนนิงาน    

O10 แผนดำเนินงานประจำป� - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 
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O11 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานประจำป� รอบ 6 

เดือน 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ   

O12 รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำป� 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

การปฏิบัติงาน    

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ -  

การให้บริการ    

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึง

พอใจ 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O17 E-Service - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 

แผนการดำเนนิงาน 

   

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป� 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจำป� รอบ 

6 เดือน 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป� 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป� 

   

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 
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O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

ไม่แสดงผลการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุใน

แต่ละเดือน 

0.00 ต้องปรับปรุง นำผลการจัดซ้ือฯ 

มาแสดงในเว๊ปไซต์ 

สถาบันให้ครบถ้วน

ในทุกๆ เดือน 

กลุ่มงานพัสดุ/Amin IT 

เมษายน 2564 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำป� 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

   

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยกรบุคคล 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรไม่

ครบถ้วน 

0.00 ต้องปรับปรุง เพ่ิมเติมในส่วน

ของบทลงโทษ ซ่ึง

มีอยู่ในระเบียบฯ 

นำแสดงแยกช่อง

ให้ชัดเจน 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคล/มีนาคม 2564 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป� 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต 

   

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริต 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตประจำป�  

ไม่แสดงข้อมูลเชิง

สถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตภาพรวม

ประจำป� 2563 

0.00  ต้องปรับปรุง กำหนดให้

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการเพ่ิม

ประเด็นการจัดทำ

สถิติฯ ภาพรวมให้

ครบถ้วน 

ผฝน./คุณกันตร์ภัสสร/

เมษายน 2564 

การเป�ดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม    
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O32 ช่องทางการรับฟ�งความคิดเห็น - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O33 การเป�ดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 

- 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต สถาบันฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 43.75  มีรายละเอียดการประเมินดังน้ี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเหน็ผู้

ประเมิน (ปปช.) 

ผล

คะแนน 

ผลการ

วิเคราะห ์

การดำเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ/วันที่แล้ว

เสร็จ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ  

เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร 

   

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    

O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป� 

URL Link ไม่

สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ และไม่ใช่ 

URL Link บนหน้า

เว๊ปไซด์หลักของ

หน่วยงาน 

0.00 ต้องปรับปรุง นำแสดงให้

สามารถเข้าถึง

ข้อมูลโดยอยู่ใน 

URL link เว๊ปไซด์

หลักของสถาบัน 

คณะทำงานป.ป.ช./Amin 

IT/ เมษายน 2564 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

แผนปฎิบัติการป้องกันการทจุริต    

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจำป� 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O40 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำป� รอบ 6 เดือน 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

O41 รายงานผลการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำป� 

-  100.00 เกณฑ์น่าพอใจ - - 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจรติ    
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มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงการ

วิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน

ของหน่วยงาน

ภาครัฐในป� พ.ศ. 

2562 

0.00 ต้องปรับปรุง จัดทำการวิเคราะห์

ผลการประเมิน 

ITA ในป� 2563 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ในข้อที่ต้อง

ดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข 

คณะงานป.ป.ช.ของสถาบัน 

ประสานงานกับกลุ่มงานผู้ที่

เกี่ยวข้อง/กุมภาพันธ์ 2564 

O43 การดำเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่ได้แสดงผลการ

ดำเนินการตาม

มาตรการเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานป� 

2563 ที่ชัดเจน 

และสอดคล้องกับ

ข้อ O42 

0.00 ต้องปรับปรุง แสดงผลการ

ดำเนินการ/

มาตรการต่างๆ 

เพ่ือนำไป

ตอบสนองบท

วิเคราะห์ในข้อที่ 

O42 ทุกข้อที่ต้อง

ดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข 

คณะงานป.ป.ช.ของสถาบัน 

ประสานงานกับกลุ่มงานผู้ที่

เกี่ยวข้อง/มีนาคม-เมษายน 

2564 

 

ข้อเสนอแนะ จากปปช. จากการประเมิน (ITA) มีรายละเอียดดังนี ้

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำป� 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

ภายในป� 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเป�ดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด 

IIT และ EIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป�นหลักอย่างชัดเจน และคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีย่ิงขึ้นในป�ถัดไป ดังต่อไปน้ี 

แบบ OIT เป�นการเป�ดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป�นป�จจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี

มาตรการที่เป�นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังน้ี  
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1) การเป�ดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ

บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-

service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง

เป�นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์

ผลการประเมินของป�ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป�นรูปธรรม  

ผลการดำเนินการ  คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันฯ จัดการประชุมคณะงาน

เพ่ือเตรียมความพร้อมประเมิน ITA ในป� 2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ

ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

สรุปตัวชี้วัดที่ต้องพิจารณา/ปรับปรุงแก้ไขใหมี้ความสมบูรณ์ มีดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ผลคะแนน การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1. เกณฑ์ ที่ควรพิจารณาปรับปรุง  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   

I7 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป� ของ

หน่วยงานของท่านมากน้อย

เพียงใด  

หัวข้อประเมิน   ท่านมีความรู้

เ ก ี ่ ย ว ก ั บ แผนกา ร ใ ช ้ จ ่ า ย

งบประมาณประจำป �  ของ

หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด 

 

74.58 ให ้ ความร ู ้ ด ้ านงบประมาณ

(แผนงาน) ของสถาบันฯ กับทุก

กลุ่มงาน เพ่ิมมากขึ้น 

ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน 

กยป. มี.ค. 2564 

2. เกณฑ์ต้องปรับปรงุ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยสินของราชการ 

I20 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ

ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

67.93 ให ้ความร ู ้ด ้านระเบ ียบของ

สถาบันฯ โดยการสื ่อสารผ่าน

เมล์ของสถาบันฯ เพื ่อสื ่อสาร

การรับรู้เพิม่มากขึ้น 

 

กลุ่มงานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล/มิ.ย.

2564 
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเป�ดเผยข้อมูล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ผลคะแนน การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ 

ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร

ให้ครบถ้วนทุกคน 

กลุ่มงาน IT / (เจนศักด์ิ)

คณะทำงาน  ป .ป .ช . 

สถาบันฯ / 15 มี.ค.64 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 0.00 เพิ่มรายละเอียดตามข้อกำหนด

ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ขาด

อีเมล์ และหมายเลขโทรสาร 

กลุ่มงาน IT / (เจนศักด์ิ)

คณะทำงาน  ป .ป .ช . 

สถาบันฯ / 15 มี.ค.64 

O9 Social Network 0.00 ปฏิบ ัต ิตามข้อแนะนำของผู้

ประเมินผล ITA ของสำนักงาน 

ป.ป.ช.อย่างเคร่งครัด 

Amin IT (คุณเจนศักด์ิ) 

ข อ ง ส ถ า บ ั น ฯ  /  15 

มีนาคม 2564 

O27  0.00 เพิ่มเติมในส่วนของบทลงโทษ 

ซึ่งมีอยู่ในระเบียบฯ นำแสดง

แยกช่องให้ชัดเจน 

กลุม่งานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล/มิ.ย.

2564 

O31  0.00 ก ำ ห น ด ใ ห ้ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ

ดำเนินการเพิ ่มประเด ็นการ

จ ั ดทำสถ ิ ติ ฯ  ภ าพรวม ให้

ครบถ้วน 

ผฝน./คุณกันตร์ภัสสร/

เมษายน 2564 

O36  0.00 นำแสดงให ้สามารถเข ้า ถึง

ข้อมูลโดยอยู่ใน URL link เว๊ป

ไซด์หลักของสถาบัน 

กลุ่มงาน IT / (เจนศักด์ิ)

คณะทำงาน  ป .ป .ช . 

สถาบันฯ / 15 มี.ค.64 

O42  0.00 จัดทำการวิเคราะหผ์ลการ

ประเมิน ITA ในป� 2563 เพือ่

ปรับปรุงแก้ไขในข้อที่ต้อง

ดำเนนิการปรบัปรุงแก้ไข 

คณะงานป.ป.ช.ของสถาบัน 

ประสานงานกับกลุ่มงานผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง/กุมภาพันธ์ 2564 

O43  0.00 แสดงผลการดำเนนิการ/

มาตรการต่างๆ เพื่อนำไป

ตอบสนองบทวิเคราะหใ์นขอ้ที่ 

O42 ทุกข้อที่ต้องดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข 

คณะงานป.ป.ช.ของสถาบัน 

ประสานงานกับกลุ่มงานผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง/มีนาคม-เมษายน 

2564 

 

ข้อมูล : อ้างอิงจากการสรุปผลการประเมินของ สำนักงาน ปปช. 
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สรุป  เนื่องจากสถาบันฯ ข้อที่ O43 ได้มีมาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในหมวดของการป้องกันและ

ปราบปราบการทุจรติ ที่ประกาศใช้ค่อนขา้งครบถ้วน  จึงขอใหผู้้บริหารแต่ละฝา่ยงาน/กลุ่มงาน/พนกังานปฏิบติั 

ได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการ นโยบายต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้กำหนดอย่างถูกต้องและเป�นไปอย่างเคร่งครัด  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานบทการวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ประจำป�งบประมาณ 2563 เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วนถูกต้องต่อไป 

 

 

นายมาณพ  ติณสิริสุข 

ที่ปรึกษาคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 


	รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
	ประจำปี 2563
	เรียน ผมว.และผู้บริหาร
	บทคัดย่อ
	ตามที่สำนักงาน ปปช. ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผลคะแนนภาพรวมของสถาบัน เท่ากับ 80.63 คะแนน โดยอยู่ในระดับ B สำหรับการประเมิน (ITA) สำนักงาน ปปช. ได้กำหนดแบบวัดเพื่อใช้ใ...
	1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 89.41
	2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 95.89
	3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  คะแนนรวมที่สถาบันฯ ได้ 62.61
	ทั้ง 3 แบบวัด สำนักงานปปช. ได้กำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  โดยในปี 2563 สถาบันฯ ได้ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด โดยเรียงจากคะแนนจากมากไปหาน้อย  รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
	หมายเหตุ
	*** บทการวิเคราะห์ตามรายละเอียดด้านล่างของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินี้ จะทำการปรับปรุงและกำหนดมาตรการต่างๆ  ในคะแนนผลการประเมิน ITA ในแต่ละข้อ ที่มีผลคณะแนนประเมินฯ ที่ ต่ำกว่า 70.00 โดยสถาบันฯ ทำการปรับปรุงแก้ไข)
	รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปี 2563 ตามตัวชี้วัด IIT มีรายละเอียดดังนี้
	1. ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กำหนดตัวชี้ 5 ด้าน
	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนประเมินสถาบันได้ 94.80 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัดจำนวน 6 ข้อดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนที่สถาบันได้ 89.42 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัดจำนวน 6 ข้อดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ คะแนนประเมินสถาบันได้ 88.91 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัดจำนวน 6 ข้อดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนประเมินสถาบันได้ 84.64 รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม วัดจำนวน 6 ข้อดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ปัญหาการทุจริต
	2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  กำหนดตัวชี้วัดจำนวน 3 ด้าน
	ตัวชี้วัด ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 96.33 รายละเอียดการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 95.95 รายละเอียดการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ข้อ มีดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  สถาบันฯ ได้คะแนนเท่ากับ 95.38 รายละเอียดการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ข้อ มีดังนี้
	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  สถาบันฯ ได้คะแนประเมิน เท่ากับ  81.48 รายละเอียดการตอบแบบสอบถามมีจำนวน   ข้อ มีดังนี้
	ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
	ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน
	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต สถาบันฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 43.75  มีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	ข้อเสนอแนะ จากปปช. จากการประเมิน (ITA) มีรายละเอียดดังนี้

