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    สรุปผลการประเมิน ITA ส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ส่วนที่ 1 

 ความเป็นมา 

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :  ITA)  และได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 
2561-2564 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 

 ส าหรับในปี 2563 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีการประเมินฯ โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม
และมี 3 หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) โรงเรียนนักเรียนนายร้อย
ต ารวจ ประเมินกลุ่มที่ 7  2) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประเมินกลุ่มที่ 6 และ 3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประเมินกลุ่มที่ 1,2,3,4,5,8,9 และ กลุ่มที่ 10 ซึ่งส านักงาน กปร. อยู่ในกลุ่มที่ 10 ที่เป็นกลุ่มองค์กรอิสระ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

 การประเมิน ITA มีหลักการส าคัญคือเป็นการประเมินที่มุ่งประเมินจากมุมมองหรือสายตาของ
ประชาชนโดยจ าแนกออกเป็นสามมุมมองได้แก่ 1) มุมมองการรับรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
2) มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และ 3) มุมมองของประชาชนทั่วไปคือ
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการ
ประเมินถึง 10 ตัวชี้วัด มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้านและเป็นภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใสและการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศในระยะยาว 
โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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 ตัวช้ีวัดที่1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อจากปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  
 

 ตัวชี้ วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังมีความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่
อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน  
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 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต  

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดนยึดหลักมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานของข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกา ร
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ (4) การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (25 ข้อมูล) เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
 

เกณฑ์ระดับการประเมินผล 
 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่
กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกการเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 64.99 E 

0 – 49.99 F 
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ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 
ประเมินการ
รับรูข้องผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียภายใน 

30 

การปฏิบัติหน้าที่ - 6 
การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อ านาจ - 6 
การใช้ทรัพยากรของ

ราชการ 
- 6 

การแก้ไขปัญญาการทุจริต - 6 
EIT 

ประเมินการ
รับรูข้องผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก 

30 

คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 

การปรับปรุงการท างาน - 
5 

OIT 
การเปิดเผย
ข้อมูลให้

สาธารณะชน
ได้รับทราบ 

40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 7 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กปร. 

   86.68 คะแนน อยู่ในระดับ A 

 

 

เรียงล าดับระดับคะแนนสูงสุดถึงน้อยสุดตามรายตัวชี้วัด 

 

ตัวท่ีวัด
ล าดับที่ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน ปี2563 

(เต็ม 100 คะแนน) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน 95.02 
2. การป้องกันการทุจริต 93.75 
3. การปรับปรุงระบบการท างาน 90.00 
4. การปฏิบัติหน้าที่ 88.84 
5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.65 
6. การใช้อ านาจ 84.84 
7. การใช้งบประมาณ 82.35 
8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.14 
9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.73 

10. การเปิดเผยข้อมูล 77.78 
 

88.84

82.35

84.84

78.73

82.14

95.02
88.65

90.00

77.78

93.75

การปฏิบติัหนา้ที่

การใชง้บประมาณ

การใชอ้  านาจ

การใชท้รพัยส์นิของราชการ

การแกไ้ขปัญหาการทจุริต

คณุภาพการด าเนินงาน

ประสทิธิภาพการสื่อสาร

การปรบัปรุงการท างาน

การเปิดเผยขอ้มลู

การปอ้งกนัการทจุริต

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2    สรุปผลจากแบบประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงาน กปร.  

 ส านักงาน กปร. มีผลคะแนนจากการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 
86.62 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ A ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  

     2.1 ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 0 0 0 
20 – 30 ปี 5 13 0 
31 – 40 ปี 5 27 0 
41 – 50 ปี 12 27 0 
51 – 60 ปี 8 19 0 

มากกว่า 60 ป ี 0 0 0 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 0 0 0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 0 0 0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 3 0 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 8 32 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 21 50 0 
อื่น ๆ 0 1 0 

 2.2 ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 0 0 0 
20 – 30 ปี 5 16 0 
31 – 40 ปี 9 7 0 
41 – 50 ปี 15 13 0 
51 – 60 ปี 12 4 0 

มากกว่า 60 ป ี 1 1 0 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ  

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 0 0 0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 0 1 0 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 8 0 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 11 17 0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 22 12 0 
อื่น ๆ  7 3 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืน ๆ 
บุคคลทั่วไป 7 8 0 

หน่วยงานของรัฐ 27 18 0 
องค์กรธุรกิจ 4 6 0 

อื่น ๆ  4 9 0 
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2.3 สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กปร. ประจ าปี 2563 
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2.4 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
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2.5 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
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2.6 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ของ ป.ป.ท. 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 
คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณ และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 



๒๔ 

 

 
ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ของ ส านักงาน กปร. 

จากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส านักงาน กปร. 

1. ระบบการประเมินผลงานและการเลื่อนต าแหน่งควรก าหนดให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ท้ังทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
และประเทศชาติ มิใช่ยึดพวกพ้องและถือประโยชน์ตนเป็นส าคัญ 

IIT 

2. ควรเตรียมระบบในการกรอกแบบสอบถามให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่กรอกไปรอไปจะท าให้คนเสียความรู้สึก 
และเบื่อหน่ายในการกรอก (เป็นที่ระบบของ ป.ป.ช.) 

IIT 

3. ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการ
จัดซื้อจัดอย่าง หรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ด าเนินงาน อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

IIT 

4. เนื่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงไม่ทราบว่าปัจจุบัน
มีระเบียบหรือข้อก าหนดอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง - การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ติดต่อกับประชาชนน้อย (เรื่อง Covid 19 ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง) - 
ส านักงาน กปร. สามารถให้ข้อมูลในเรื่องหลักคิดเกี่ยวกับหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ประชาชนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

IIT 

5. การทุจริตไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง หากแต่ยังหมายความรวมถึงเรื่องการเอ้ือ
ประโยชน์/อ านวยความสะดวก/แต่งตั้ง/สนับสนุนพวกพ้องด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่จะน ามาสู่
การทุจริตแบบครบวงจรที่จะสร้างความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐอย่างไม่รู้จบ 

IIT 

6. ควรมีการลงโทษผู้ที่ท าผิดอย่างจริงจัง หากตรวจสอบว่าผิดจริง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนอ่ืนไม่กล้าท า
ผิด  

IIT 

7. กระตุ้นบุคลากรให้ช่วยกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  IIT 
8. เพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติให้มากขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารควรปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

อย่างสม่ าเสมอ  
IIT 

9. น า IT มาใช้ในการป้องกันการทุจริตมากขึ้น  IIT 
10. ประกาศยกย่องเชิดชูคนที่สุจริตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ให้รับรู้ทั่วกัน และให้รางวัลเพ่ือจูงใจด้วย IIT 
11. อยากให้ทีท่ างานให้ความส าคัญทุกระดับ IIT 
12. ส่วนใหญ่มาตรการต่าง ๆ เป็นเพียงแผ่นกระดาษผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความส าคัญที่จะสร้าง

คุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง อีกทั้งตัวผู้บริหารระดับสูงเองกระท าการ
ฝ่าฝืนคุณธรรมในหลายเรื่องและไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นการบริหารองค์กรจึงควรเปิดการ
มีส่วนร่วมจากฝ่ายปฏิบัติให้มากขึ้น หรือการด าเนินการที่ส าคัญ เช่นการคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นควรมีคณะกรรมการกลางสังเกตการณ์ด าเนินการอย่างอิสระ เป็นต้น  

IIT 

  



๒๕ 

 

 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส านักงาน กปร. 

13. มี JOB Description รายบุคคล และมี Career path ทุกต าแหน่ง ให้ชัดเจน - น าการรายงานผล
การปฏิบัติงานรายวันในช่วงสถานกาณ์โควิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปกติ อาจจะรายงานเป็น
รายสัปดาห์แทน เพ่ือจะได้เห็นเนื้องานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองค์กร  

IIT 

14. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการตอบแบบสอบถาม ที่เข้าถึงยาก ระบบ error บ่อย ต้องคอย save 
เก็บข้อมูลที่บันทึก ระบบควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่อย่างนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เข้ามาตอบอีก 
หรือให้คะแนนน้อยลงได ้ (เป็นที่ระบบของ ป.ป.ช.) 

IIT 

15. 1) ฝึกอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สม่ าเสมอ 2) ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิสม่ าเสมอ 3) ยกตัวอย่าง
บุคคลที่ถูกลงโทษจากการทุจริต สม่ าเสมอ  

IIT 

16. มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง  IIT 
  

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT)  

 
 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส านักงาน กปร. 
1. อยากให้เข้าถึงง่ายมากกว่านี้ EIT 
2. อยากให้มีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน  EIT 
3. ควรให้บริการเท่าเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้  EIT 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



๒๖ 

 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน (OIT) 
การเปิดเผยข้อมูล  

  

รายละเอียดผลการประเมิน OIT ในข้อที่คะแนนลดลง  
(ส าหรับการใหค้ะแนนของผู้ประเมินจะมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านคือ  0 กับ 100 เท่านั้น) 

 

ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 0.00 http://www.rdpb.go.th/th/Office/

ผู้บริหารส านักงาน-กปร-c294  ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎ "ช่องทางการติดต่อ" ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด อาทิ 
หมายเลขโทรศัพท์ Email หรือ
ช่องทางต่าง ๆ 

ส านักงาน กปร. ไม่ได้ใส่ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารโดยตรง เนื่องจาก ศสท. เห็นว่าเป็น
การไม่เหมาะสม ซ่ึง ศปท.ได้น าเรียนผู้บริหาร
เพ่ือขอความเห็นชอบด้วยแล้ว 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการประสานงานกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งสามารถให้บริการ
กับประชาชน /หน่วยงานต่าง ๆ ใน
การเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริได้ โดย
สามารถก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน อาทิ ขั้นตอนการติดต่อ
ศึกษาดูงาน หรือขั้นตอนการเยี่ยม
ชมโครงการพระราชด าริเป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานสามารถสรุปสถิติท่ี
ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ

http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294


๒๗ 

 

ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
พระราชด าริได้ อาทิ จ านวนผู้เข้าชม
โครงการฯ ฯลฯ 

ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท ารายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานสามารถด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจในการเข้าศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริได้ 

O17 E-Service 0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท า E-Service 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎ E-Service ของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานสามารถให้บริการ
ข้อมูล อาทิ องค์ความรู้เรื่อง
โครงการพระราชด าริแก่ประชาชน
ได้ การดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้ 

หมายเหตุ ปี 2562 ข้อค าถาม O14 – O17 ไม่ถูกน าไปค านวณรวมเนื่องจากส านักงาน กปร. แจ้งไปว่ามิใช่เป็นหน่วยงานบริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ท าให้ได้คะแนน OIT 100 คะแนนเต็ม และในปี 2563 ส านักงาน กปร. 
ด าเนินการประเมินในแนวทางเดิม แต่ผู้ตรวจให้ 0 คะแนน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

100.00 0.00 คู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน กปร.: 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้าย
และสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779  

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไมป่รากฏนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

100.00 0.00 คู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน กปร.: 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/คู่มอื-หลักเกณฑ์การย้าย
และสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779  
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 : 
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล-ประจ าปี-2563-v9476  

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่สามารถประเมินคะแนนได้
เนื่องจากไม่ปรากฎนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 

http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476


๒๘ 

 

ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
แนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2567) : 
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบ
อัตราก าลัง-c354/แนวทางการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654  
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-
v9642  
ประกาศ : หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง และ
หรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจ า 
ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ 
2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การ
เลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O37 การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

100.00 0.00 ประกาศ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (13 พฤษภาคม 2562) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-
Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-
พฤษภาคม-2562-v8562 

รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2) 
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การ
ป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎการด าเนินการเพ่ือจัด
ความเสี่ยงการทุจริต 

http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923


๒๙ 

 

ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการ
พิจารณาโครงการอันเนื่-v9923  
ค าอธิบาย: Link ที่สอง ประกอบด้วยรายงาน
การประชุมหารือแนวทางการพิจารณา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากส านักงาน 
กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2) 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์
โครงการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
ปลอดการทุจริต มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบคะแนน ITA ปีงบประมาณ 2562 กับ 2563 

 

เอกสารแนบ 2 



เปรียบเทียบคะแนน ITA ปีงบประมาณ 2562 กับ 2563 

ค่าคะแนน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 66.74 (ระดับ C) 67.90 (ระดับ C) 

คะแนนเฉลี่ยระดับกรมหรือเทียบเท่า 87.60 (ระดับ A) 85.59 (ระดับ A) 

คะแนนของส านักงาน กปร. 87.72 86.68 

ระดับผลการประเมินของส านักงาน กปร. A A 
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การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต

คะแนนการประเมินของส านักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 
แยกตามตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563



ตัวท่ีวัด
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 

คะแนนปี 
2562 

(เต็ม 100 คะแนน) 

คะแนนปี 
2563 

(เต็ม 100 คะแนน) 
ผลคะแนนต่างกัน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 86.55 88.84 +2.29 
2 การใช้งบประมาณ 78.49 82.35 +3.86 
3 การใช้อ านาจ 80.11 84.84 +4.73 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.46 78.73 +2.27 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.08 82.14 +1.06 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 81.62 95.02 +13.4 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.37 88.65 +9.28 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 74.65 90.00 +15.35 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 77.78 -22.22 
10 การป้องกันการทุจริต 100.00 93.75 -6.25 
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ปี 2562 ปี 2563

คะแนนการประเมินของส านักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2562 และ 2563
แยกตามเครื่องมือการประเมิน

IIT EIT OIT

แบบ ปี 2562 (คะแนนเต็ม 100) ปี 2563 (คะแนนเต็ม 100) 

IIT 80.54 83.38 

EIT 78.54 91.22 

OIT 100 85.76 



รายละเอียดผลการประเมิน OIT ในข้อที่คะแนนลดลง 

ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 0.00 http://www.rdpb.go.th/th/Office/

ผู้บริหารส านักงาน-กปร-c294  ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎ "ช่องทางการติดต่อ" ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด อาทิ 
หมายเลขโทรศัพท์ Email หรือ
ช่องทางต่าง ๆ 

(ส านักงาน กปร. ไม่ได้ใส่ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารโดยตรง เพราะเห็นว่าอาจไม่เหมาะสม 
ซึ่งผู้บริหารได้เห็นชอบแล้ว) 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการประสานงานกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งสามารถให้บริการ
กับประชาชน /หน่วยงานต่าง ๆ ใน
การเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริได้ โดย
สามารถก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน อาทิ ขั้นตอนการติดต่อ
ศึกษาดูงาน หรือขั้นตอนการเยี่ยม
ชมโครงการพระราชด าริเป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานสามารถสรุปสถิติท่ี
ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริได้ อาทิ จ านวนผู้เข้าชม
โครงการฯ ฯลฯ 

http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294


ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท ารายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
หน่วยงานสามารถด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจในการเข้าศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริได้ 

O17 E-Service 0.00 0.00 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558 
ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการ จึงไม่มีการจัดท า E-Service 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎ E-Service ของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานสามารถให้บริการ
ข้อมูล อาทิ องค์ความรู้เรื่อง
โครงการพระราชด าริแก่ประชาชน
ได้ การดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้ 

หมายเหตุ ปี 2562 ข้อค าถาม O14 – O17 ไม่ถูกน าไปค านวณรวมเนื่องจากส านักงาน กปร. แจ้งไปว่ามิใช่เป็นหน่วยงานบริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ท าให้ได้คะแนน OIT 100 คะแนนเต็ม และในปี 2563 ส านักงาน กปร. 
ด าเนินการประเมินในแนวทางเดิม แต่ผู้ตรวจให้ 0 คะแนน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

100.00 0.00 คู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน กปร.: 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้าย
และสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779  

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไมป่รากฏนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

O26 การด าเนินการ
ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

100.00 0.00 คู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน กปร.: 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/คู่มอื-หลักเกณฑ์การย้าย
และสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779  
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 : 
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล-ประจ าปี-2563-v9476  

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่สามารถประเมินคะแนนได้
เนื่องจากไม่ปรากฎนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 

http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-c357/แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563-v9476


ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
แนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2567) : 
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบ
อัตราก าลัง-c354/แนวทางการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654  
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-
v9642  
ประกาศ : หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง และ
หรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจ า 
ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ 
2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศ
ส านักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การ
เลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O37 การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

100.00 0.00 ประกาศ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (13 พฤษภาคม 2562) : 
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-
Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-
พฤษภาคม-2562-v8562 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ปรากฎการด าเนินการเพ่ือจัด
ความเสี่ยงการทุจริต 

http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/Office/กรอบอัตรากำลัง-c354/แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ-รอบที่-5-v9654
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชกา-v9642
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/ประกาศ-หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้าง-และหรือให้ค่าตอบแ-v9643
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562
http://www.rdpb.go.th/th/News/Lastest-Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-v8562


ข้อ ปี 2562  
(คะแนนเต็ม 

100) 

ปี 2563  
(คะแนนเต็ม 100) 

สิ่งท่ีส านักงาน กปร. แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการตอบ 

แบบ OIT ในปี 2563 
รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2) 
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การ
ป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-
c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการ
พิจารณาโครงการอันเนื่-v9923  
ค าอธิบาย: Link ที่สอง ประกอบด้วยรายงาน
การประชุมหารือแนวทางการพิจารณา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากส านักงาน 
กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2) 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์
โครงการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
ปลอดการทุจริต มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่-v9923


 

 

 

 

 

 

การอุทธรณ์  
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ของส านักงาน กปร. 
(การเปิดเผยข้อมูล OIT) 

 
 

 

 

เอกสารแนบ 3 



๑ 

 

 

 
 

(ในการให้คะแนนของผู้ประเมินฯ จะมีแค่ 2 ระดับ คือ ผ่านจะได้ 100 คะแนน และ ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน เท่านั้น) 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หลกัฐานทีใ่ช้ในการตอบ ผู้รับผดิชอบ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ๏ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 

  ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย  
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหาร
ส านักงาน-กปร-c294 
- ขาดช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน สืบเนื่องจาก ศสท. เห็นว่า
เป็นการไม่เหมาะสมที่จะใส่ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารโดยตรง 

ศสท. 

 

 
 

ทางผู้ประเมิน ให้ 0 คะแนน  เนื่องจากขาดช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 

 

อุทธรณ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ของส านักงาน กปร. 

เอกสารแนบ 3 

http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294
http://www.rdpb.go.th/th/Office/ผู้บริหารสำนักงาน-กปร-c294


๒ 

 

 

การให้บริการ 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หลกัฐานทีใ่ช้ในการตอบ ค าอธิบาย 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือ
ส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไรเป็นต้น 

ไม่มี 
 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่ องมาจากพระราชด าริ  พ.ศ . 
2558 ส านักงาน กปร. ไม่มีอ านาจ
หน้าที่ในการให้บริการ จึงไม่มีการ
จัดท ามาตรฐานการให้บริการ 

 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 
• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
• เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

O16 
 

รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ 
 

• แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
O17 

 
E-Service 
 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
 
 



๓ 

 

ทางผู้ประเมิน ให้ 0 คะแนน  *ข้อคิดเห็นของผู้ประเมินครั้งแรก* 
- หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริได้ โดยสามารถ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน อาทิ ขั้นตอนการติดต่อศึกษาดูงานหรือขั้นตอนการเยี่ยมชมโครงการพระราชด าริ เป็นต้น 

- ไม่ปรากฎ E-Service ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูล อาทิ องค์ความรู้เรื่องโครงการพระราชด าริแก่ประชาชนได้ การดาวน์โหลดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้ 

 
 
ข้ออุทธรณ์ของส านักงาน กปร. 
 
• ป.ป.ช. ให้นิยามการให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 
• ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2558  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
  กปร. ได้แก่ 

๑) รับเสด็จและสนองพระราชด าริ 
๒) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้ง พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและการจัดสรร

 งบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓) ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
๔)  ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕) ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่ อการเข้าถึง และมี

 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม ฯลฯ 



๔ 

 

     
โดยในภาพรวม ส านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินโครงการพระราชด าริโดยส านักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ ไม่มีภ ารกิจให้บริการ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจะมีกรมต่าง ๆ รับผิดชอบด าเนินการตามหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้วย 
 • ซึ่งจะเห็นว่าการให้บริการประชาชนในการเข้าเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องฯ ไม่ได้เป็นภารกิจของส านักงาน กปร. โดยตรง ส าหรับ การให้บริกา รประชาชน/
หน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมฯ  นั้นเป็นภารกิจของกรมที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่ใช่หน่วยงานย่อยของส านักงาน กปร . จึงไม่สามารถน ามาประเมิน
ร่วมกันได้แม้ว่าจะมีการเก็บสถิติการเข้าเยี่ยมชมไว้ก็ตาม ส านักงาน กปร. มีหน้าที่เพียงผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ หรือโครงการอันเนื่องฯ ที่
ประสาน/ติดต่อผ่านมายังส านักงาน กปร. ๆ ก็จะอ านวยความสะดวกในฐานะท่ีได้รับการแจ้งผ่านมาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม 
   ฉะนั้น ข้อO14 ที่จะเชื่อมโยงกับข้อ O15 สถิติในการให้บริการ และO16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการนั้น เป็นหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องฯ  และ 
 • ปีที่ผ่านมาของการประเมิน ITA ปี 62 ทางผู้ประเมินก็ไม่ได้น าข้อนี้มาคิดคะแนนและให้ความเห็น เพราะ ส านักงาน กปร.ไม่อยู่ในหมวดการให้บริการ 
 

 
   ผู้ประเมินตอบกลบัหลงัการอุทธรณ์ว่า 
 
 ข้อ O14-O17 จากการตรวจสอบภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานสามารถมีภารกิจที่สามารถนับเป็นงานบริการ (อาทิ ภารกิจที่ 5 และ 6 ที่
อาจมีการให้บริการองค์ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศส าคัญต่อผู้รับบริการ ประชาชน หรือบุคคลภายนอกได้) ซึ่งหน่วยงานสามารถน าภารกิจดังกล่าวมาทบทวน วิเคราะห์ 
และเสนอบริการให้แก่บุคคลภายนอกของหน่วยงานได้ 

 
 
 



๕ 

 

การให้บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

 ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หลกัฐานทีใ่ช้ในการตอบ ผู้รับผดิชอบ 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
• แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

• เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่
ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

• เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

คู่ มื อ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ย้ า ย แ ล ะ สั่ ง ส ม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน 
กปร. 
http: / / www. rdpb. go. th/ th/ News/
ประกาศส านักงาน-กปร-c221/คู่มื อ -
หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์
ในสายอาช-v8779  
 

กพค. 

 

ทางผู้ประเมิน ให้ 0 คะแนน  *ข้อคิดเห็นของผู้ประเมินครั้งแรก* 
- ไม่ปรากฏนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่สามารถประเมินคะแนนได้เนื่องจากไม่ปรากฏนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 

 
 
ข้ออุทธรณ์ของส านักงาน กปร. 
 
ซึ่งทาง ส านักงาน กปร. ได้แนบลิงค์ให้ทางผู้ประเมินด้วยแล้วก่อนส่งประเมิน ขอให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบลิงค์อีกครั้ง 
 
 
 

http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
http://www.rdpb.go.th/th/News/ประกาศสำนักงาน-กปร-c221/คู่มือ-หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาช-v8779
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๖ 

 

 

 
 ผู้ประเมินตอบกลับหลังการอุทธรณ์ว่า 

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : หน่วยงานต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดในนามขอ งหน่วยงาน และเป็น
นโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งควรเป็นนโยบายจากผู้บริหารที่ให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยาบุคคลอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นใน
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจนครับ โดยไม่ใช่ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ โดยหน่วยงานแสดง URL ที่แสดงคู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสม
ประสบการณ์ในสายอาชีพของส านักงาน กปร. ซึ่งไม่ใช่นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งขอยืนยันผลตามผู้ตรวจประเมิน  
 

 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หลกัฐานทีใ่ช้ในการตอบ ผู้รับผดิชอบ 
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี 
 

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการ
ทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/แผนบริหาร
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด-v8493 
 

ศปท. 
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http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด-v8493
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๗ 

 

 

 ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หลกัฐานทีใ่ช้ในการตอบ ผู้รับผดิชอบ 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 
• แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการจัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

• เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
http: / / www. rdpb. go. th/ th/ News/ Lastest-
Procurement-c242/ประกาศ-มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-13-พฤษภาคม-2562-
v8562 
รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งวดที่ 2) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนกานวิเคราะห์
โครงการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการ
ทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/รายงานการ
ประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการ อันเนื่ -
v9923  

ศปท./กปค.1-4 

 

ทางผู้ประเมิน ให้ 0 คะแนน  *ข้อคิดเห็นของผู้ประเมินครั้งแรก* 
- ไม่ปรากฏการด าเนินการเพ่ือจัดความเสี่ยงการทุจริต 
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๘ 

 

 

ข้ออุทธรณ์ของส านักงาน กปร. 

 ส านักงาน กปร. ได้แนบลิงค์ให้ทางผู้ประเมินไปแล้ว 2 ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต โดยเอกสาร/ลิงค์ คือ 
(1) เรื่องการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
(2) เรื่องการถอดบทเรียนในโครงการพ่ีสอนน้อง เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร.: เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์
โครงการฯ ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส”  ขอให้ผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบลิงค์ใหม่อีกครั้ง 

ผู้ประเมินตอบกลับหลังการอุทธรณ์ว่า 
 

 จากการที่ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานจะต้องแสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
การด าเนินการในปี 2563 โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งตาม URL ที่หน่วยงานส่งมาแสดง แผนบริหารความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ส านักงาน กปร. (พ.ศ. 2562-2564) 
ซึ่งจัดท าขึ้นในปี 2562 โดยไม่ได้มีการแสดงการทบทวน หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปี 2563  
 แต่ในข้อ O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน หน่วยงานจะต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขอ งหน่วยงาน ในปี 2563 
และต้องเป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
 ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของที่ปรึกษา พบว่า URL ของหน่วยงานแสดงข้อมูล  
 (1) ประกาศ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (13 พฤษภาคม 2562) (ซึ่งไม่ใช่การด าเนินงานในปี 2563) และ  
 (2) รายงานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (งวดที่ 2) ซึ่งไม่ได้แสดงความสอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2563 จึงท าให้ได้คะแนนเป็น 0 ซึ่งขอยืนยันผลตามผู้ตรวจประเมิน 
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