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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้า
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ความเป็นมา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ถือเป็ นเครื่องมื อในการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็ น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภาพองค์กรประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้ห น่วยงานภาครัฐสามารถ
นาไปใช้ในการปรับ ปรุงพัฒ นาองค์กรให้ มีประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน การให้ บริการสามารถอานวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนิ น งานภาครั ฐ และแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่ อต้ านการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน การป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สาหรับนาไปจัดทาแนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับปีที่ 9 ของการดาเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่
4 ที่ ได้ ป รั บ เข้ าสู่ ก ารประเมิ น ในรู ป แบบออนไลน์ โดยการพั ฒ นาร่ว มกั น กั บ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสานักงาน
ป.ป.ช. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งนามาใช้เป็น
ศูน ย์กลางในการดาเนินการประเมินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบปัจจุบันได้ส่งผลให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้เกิดความตระหนั กในการบริห ารงานและกากับ ดู แลการด าเนิ นงานให้ มีคุ ณ ธรรมและให้
ความสาคัญกับความโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ ซึ่งจะ
เห็ นได้ว่าตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลต
ฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สาคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริม
ให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย
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ในการขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น ITA ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น การท างานร่ ว มกั น ของ
หน่วยงานร่วมกากับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จ านวน 8,300 แห่ งทั่ ว ประเทศ เข้ าร่ว มการประเมิ น ซึ่ งครอบคลุ ม
หน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
2. หลักการพืนฐาน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่
เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลาย
มิติ การกาหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติแ ละทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3
ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่ ว นที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ บริ ก ารห รื อ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
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ส่ ว นที่ 3 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้
ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังได้รับการให้ความสาคัญ
และการยอมรับ ในระดับ ประเทศ ดังจะเห็ นได้จากการถูก กาหนดเป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของนโยบายและ
แผนงานระดับประเทศ ได้แก่
▪ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด
▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 –
2580) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กาหนดให้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
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▪ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง
เดือนกันยายน 2563) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้อง
ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
▪ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดให้
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ เป็ นตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1
ปลู กฝั งวิธีคิ ด ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้ มีวัฒ นธรรมและพฤติก รรมซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต โดยก าหนดให้ ภ ายในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
▪ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผน
ย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ยังได้มีการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือประเมินผล
ผู้บริห ารองค์การภาครัฐอีกด้วย เช่น การประเมินผู้ บริห ารองค์การ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
4. ผลคะแนนและระดับการประเมิน ประกอบด้วย ค่าคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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5. ผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๖๔ โดยกรมทรั พ ยากรน้ า
ได้คะแนนรวม ๙๐.๓๙ คะแนน ซึ่งสูงกว่าผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลการประเมิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนภาพรวม 84.10 คะแนน) และมีระดับผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์
ประเมินระดับ A ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ดังนี้
๑.) การเปิดเผยข้อมูล
๑๐๐ คะแนน
๒.) การป้องกันการทุจริต

๑๐๐ คะแนน

๓.) คุณภาพการดาเนินงาน

๘๙.๕๑ คะแนน

๔.) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๘๘.๐๓ คะแนน

๕.) การปฏิบัติหน้าที่

๘๖.๕๔ คะแนน

๖.) การปรับปรุงการทางาน

๘๕.๘๖ คะแนน

๗.) การใช้อานาจ

๘๑.๕๔ คะแนน

๘.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๗๘.๑๒ คะแนน

๙.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๗๗.๖๐ คะแนน

๑๐.) การใช้งบประมาณ

๗๗.๐๓ คะแนน

ผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาแนกตามตัวชี้วัด
ลาดับที่
เครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด
๑.
แบบวัดการรั บ รู้ ของผู้ มีส่ ว นได้ ๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่
เสียภายใน : IIT
๑.๒ การใช้งบประมาณ
๑.๓ การใช้อานาจ
๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คะแนน
๘๖.๕๔
๗๗.๐๓
๘๑.๕๔
๗๘.๑๒
๘๘.๖๐

ระดับ
A
B
B
B
B
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ลาดับที่
เครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด
๒.
แบบวัดการรั บ รู้ ของผู้ มีส่ ว นได้ ๒.๑ คุณภาพการดาเนินงาน
เสียภายนอก : EIT
๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๒.๓ การปรับปรุงการทางาน
๓.
แบบตรวจสอบการเปิ ดเผยข้อมูล ๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ : OIT
๓.๒ การป้องกันการทุจริต
คะแนนรวม

คะแนน
๘๙.๕๑
๘๘.๐๓
๘๕.๘๖
๑๐๐
๑๐๐

ระดับ
A
A
A
AA
AA

๙๐.๓๙

A

ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้า ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๙๐.๓๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีการ
ประเมิ น ระดั บ A หมายถึ ง หน่ ว ยงานสามารถด าเนิ น การได้ ค่ อ นข้ า งครบถ้ ว น และมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ
๕-๑๕ ของตัวชี้วัดหรือข้อคาถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาในจุดที่
ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานสามารถยกระดับการ
ดาเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธฺผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้าง
ความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก่
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม
การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
- เพิ่ ม การอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต
ตลอดจนปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
- พัฒนากระบวนการการคัดเลื อกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
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- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
- เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
- ให้ ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติ งานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนด
มากน้อยเพียงใด
- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต
และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต
- เพิ่มการกากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สิ นของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
- พึ งให้ ความส าคัญ กับ การพัฒ นาพฤติกรรมการมุ่ งเน้ นผลส าเร็จของงาน การให้ ค วามส าคั ญ กับ งาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทางานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่ มกลไกกากับ ให้ ห น่ วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้ มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุด โดยต้องให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
- เพิ่มกลไกกากับให้หน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพั สดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- ก ากั บ ติ ดตามการท างานของเจ้ าหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานว่ามี ก ารติ ดต่ อ ปฏิ บั ติ งาน และให้ บ ริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
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๕. การวิเคระห์ข้อมูลจากผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมทรัพยากรน้า จึงได้มีการปรับปรุงคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
กรมทรัพยากรน้า โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้า เป็นประธานคณะทางาน และได้มีการประชุมคณะทางานจัดทา
ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้า เมื่อ
วัน ที่ ๒๓ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้ องประชุม สายชล ชั้ น ๙ อาคารกรมทรัพ ยากรน้ า และผ่ านระบบ Video
Conference (Zoom) โดยได้ พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
กรมทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง
ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือควรพิจารณาให้ ดีขึ้น และนาไปสู่การปรับปรุงพัฒ นาการประเมินคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของกรมทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลให้สูงขึ้นได้ อีกทั้ง คณะทางานจัดทาข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้า ได้กาหนดระดับมาตรการที่จะใช้จากผลคะแนนที่ได้รับในแต่ละข้อ เป็น 4
ระดับ กล่าวคือ รักษาระดับ พัฒนาให้ดีขึ้น ยกระดับ และแก้ไขเร่งด่วน เพื่อกาหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานที่เหมาะสม ดังนี้
คะแนนที่ได้

ระดับมาตรการที่ใช้

๑๐๐

รักษาระดับ

๙๐.๐๐ – ๙๙.๙๙

พัฒนาให้ดีขึ้น

๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙

ยกระดับ

ต่ากว่า ๘๕.๐๐

แก้ไขเร่งด่วน

ความหมาย
ดาเนินการเช่นเดิม แต่ยัง
ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
ของ ITA
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้
คะแนน ๑๐๐ คะแนน
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้
คะแนนถึงระดับพัฒนาให้
ดีขึ้น
ต้องแก้ไขจุดอ่อน/
ข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ได้คะแนนไม่ต่ากว่า
๘๕.๐๐

สีตัวอักษร
เขียวเข้ม

เขียวอ่อน
เหลือง

แดง

เมื่อพิจารณาจากระดับความเข้มข้นของมาตรการดังกล่าว สามารถกาหนดระดับมาตรการที่จะใช้และ
จาแนกผลการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือควร
พิจารณาให้ดีขึ้น ดังนี้
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๕.๑ ตั วชี วัด ที่ เป็น จุ ด แข็ง (ตั วชีวัด ที่ ได้ค ะแนน ๑๐๐ คะแนน) จานวน ๒ ตัวชี้วัด เรียงตามลาดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย
(๑) ตัวชีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ O๑ – O๓๓) มีผลประเมินเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน
เป็ น การประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของหน่ ว ยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ ๑) ข้อมูลพืนฐาน ๒) การบริหารงาน ๓) การบริหารงบประมาณ ๔)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นดังกล่าวแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของ
ผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๙ ดังนี้
คะแนนประเมิน

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ข้อ
ข้อการประเมิน OIT
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
ตัวชีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ O๑–O๓๓)
๘๖.๑๑
๑๐๐
สูงขึน (+ ๑๓.๘๙)
ข้อมูลพืนฐาน (ข้อ O๑–O๖)
O๑ โครงสร้าง
๑๐๐
๑๐๐
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๐.๐๐
๑๐๐
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
O๓ อานาจหน้าที่
๑๐๐
๑๐๐
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
O๔
๐.๐๐
๑๐๐
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
หน่วยงาน
O๕ ข้อมูลการติดต่อ
๑๐๐
๑๐๐
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๐๐
๑๐๐
การประชาสัมพันธ์ (ข้อ O๗)
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๐๐
๑๐๐
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (ข้อ O๘–O๙)
O๘ Q&A
๐.๐๐
๑๐๐
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
O๙ Social Network
๐.๐๐
๑๐๐
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
การด้าเนินงาน (ข้อ O๑๐–O๑๒)
O๑๐ แผนดาเนินงานประจาปี
๑๐๐
๑๐๐
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน
O๑๑
๑๐๐
๑๐๐
ประจาปี รอบ ๖ เดือน
O๑๒ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
๑๐๐
๑๐๐
การปฏิบัติงาน (ข้อ O๑๓)
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๐๐
๑๐๐
-

มารตการ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
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คะแนนประเมิน

ข้อ

ข้อการประเมิน OIT

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
การให้บริการ (ข้อ O๑๔–O๑๗)
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
O๑๖
๑๐๐
๑๐๐
ให้บริการ
O๑๗ E–Service
๑๐๐
๑๐๐
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี (ข้อ O๑๘–O๒๐)
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๑๐๐
๑๐๐
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
O๑๙
๑๐๐
๑๐๐
งบประมาณประจาปี รอบ๖เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
O๒๐
๑๐๐
๑๐๐
ประจาปี
การจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๑–O๒๔)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
O๒๑
๑๐๐
๑๐๐
พัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O๒๒
๑๐๐
๑๐๐
หรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
O๒๓
๑๐๐
๑๐๐
พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
O๒๔
๑๐๐
๑๐๐
จัดหาพัสดุประจาปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๕–O๒๘)
O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐๐
๑๐๐
การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
O๒๖
๑๐๐
๑๐๐
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
O๒๗
๐.๐๐
100
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
O๒๘
๑๐๐
๑๐๐
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

มารตการ

รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
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คะแนนประเมิน

ข้อ

O๒๙
O๓๐
O๓๑
O๓๒
O๓๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ข้อการประเมิน OIT
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อ O๒๙–O๓๑)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑๐๐
๑๐๐
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
๑๐๐
๑๐๐
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑๐๐
๑๐๐
และประพฤติมิชอบประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อ O๓๒–O๓๓)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๑๐๐
๑๐๐
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๑๐๐
๑๐๐
-

มารตการ

รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางดังกล่าวข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนการประเมิน
ของตัวชี้วัดที่ ๙ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแสดงให้เห็น
ว่ากรมทรัพยากรน้ามีการพัฒนาและปรับปรุ งข้อมูล และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
พยายามในการบริหารงาน/การดาเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(๒) ตัวชีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (ข้อ O๓๔ – O๔๓) มีผลประเมินเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน
เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของกรมทรัพยากรน้าที่แสดงให้
เห็นถึงการบริหารงาน/การดาเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลและดาเนินการ
ต่างๆ ให้ ป ระชาชนหรื อ สาธารณชนได้ รั บ ทราบใน ๒ ประเด็ น คื อ ๑) การดาเนิ น การเพื่ อป้ อ งกั น การทุ จ ริต
๒) มาตรการภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในประเด็ น ทั้ งสองดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ต่ อ การประเมิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด ท ามาตรการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงานของ
กรมทรัพยากรน้า และมีการกากับติดตามเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดของผลคะแนน
จาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๑๐ ดังนี้
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คะแนนประเมิน

ข้อ

ข้อการประเมิน OIT

ตัวชีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
(ข้อ O๓๔ – O๔๓)
O๓๔
O๓๕
O๓๖
O๓๗
O๓๘
O๓๙
O๔๐
O๔๑
O๔๒
O๔๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
๙๓.๗๕

๑๐๐

สูงขึน (+ ๖.๒๕)

เจตจ้านงสุจริตของผู้บริหาร (ข้อ O๓๔–๓๕)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
๑๐๐
๑๐๐
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
๑๐๐
๑๐๐
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ข้อ O๓๖–๓๗)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
๑๐๐
๑๐๐
ประพฤติมิชอบประจาปี
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
๑๐๐
๑๐๐
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ข้อ O๓๘)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
๐.๐๐
๑๐๐
สูงขึ้น (+ ๑๐๐)
มาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต (ข้อ O๓๙–O๔๑)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑๐๐
๑๐๐
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
๑๐๐
๑๐๐
ป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดาเนินการป้องกันการ
๑๐๐
๑๐๐
ทุจริตประจาปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๒–O๔๓)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
๑๐๐
๑๐๐
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
๑๐๐
๑๐๐
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ
รักษาระดับ

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางดังกล่าวข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนการประเมิน
ของตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแสดงให้เห็น
ว่ากรมทรัพยากรน้ามีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล และมีการเผยแพร่ข้อมู ลต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
พยายามในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
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ตามตารางผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชีวัดที่ 9 และตัวชีวัด
ที่ 10 กรมทรัพยากรน้า ได้คะแนน 100 คะแนน แนวทางการด้าเนินการในส่วน OIT ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จึงควรรักษาระดับโดยการใช้มาตรการเดิม ดังนี
1. กาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานผู้ สนับสนุนอย่างชัดเจนในแต่ละข้อมูล
รวมทั้ ง มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามและให้ ร ายงานผลการด าเนิ น การเหมื อ นเช่ น การด าเนิ น การในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
2. ติ ดตามหลั กเกณฑ์ การประเมิ น และระยะเวลาในการด าเนิ น การตามที่ ส านั กงาน ป.ป.ช.
ได้กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประกอบการวางแผนในการรักษาระดับคะแนนต่อไป
3. ศึกษา เรียนรู้จากหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ AA อาทิเช่น สานักงานเลขาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎร, กรมการปกครอง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เป็นต้น
นอกจากนี้คณะทางานจัดทาข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้า มีความเห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับบุคลากรในเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
๕.๒ ตัวชีวัดที่ควรยกระดับ และพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึน (ตัวชีวัดที่ได้คะแนนระหว่าง ๘๕.๐๐ – ๙๙.๙๙
คะแนน) จ้านวน ๓ ตัวชีวัด ประกอบด้วย
(๑) ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน (ข้อ e๑ – e๕) มีผลประเมินเท่ากับ ๘๙.๕๑ คะแนน
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้าต่อคุณภาพการด้าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้า
โดยยึดหลั กตามมาตรฐาน ขั้น ตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ยอย่ างตรงไปตรงมา ไม่บิ ดเบื อนหรือปิดบังข้อมูล ซึ่งสะท้ อนถึงการปฏิ บัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างมี
คุณ ธรรม และยั งประเมิน การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ต รงในการถูก เจ้าหน้ าที่ เรียกรับ เงิน ทรัพ ย์ สิ น หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการ
ประเมินของตัวชี้วัดที่ ๖ ดังนี้
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คะแนนประเมิน
ผลต่าง
ข้อการประเมิน EIT
คะแนนประเมิน
ข้อ (การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ภายนอก)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน
๘๓.๕๕
๘๙.๕๑
สูงขึน (+ ๕.๙๖)
(ข้อ e๑ – e๕)
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
e๑ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
๗๙.๐๑
๘๔.๔๒
สูงขึ้น (+ ๕.๔๑)
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
e๒
๗๙.๓๒
๘๗.๕๒
สูงขึ้น (+ ๘.๒๐)
ติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ
e๓
๗๙.๒๑
๘๗.๒๑
สูงขึ้น (+ ๘.๐๐)
การดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มาก
น้อยเพียงใด
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
e๔ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อ
๙๙.๐๙
๙๙.๘๕
สูงขึ้น (+ ๐.๗๖)
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน
e๕ โดยคานึง ถึงประโยชน์ของประชาชน
๘๑.๑๑
๘๘.๕๕
สูงขึ้น (+ ๗.๔๔)
และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

มาตรการ
ยกระดับ
แก้ไขเร่งด่วน

ยกระดับ

ยกระดับ

พัฒนาให้ดีขึ้น

ยกระดับ

จากผลคะแนนการประเมินข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ ๖ ใน
ภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงให้เห็นว่ากรมทรัพยากรน้าได้
มีการพัฒ นาและปรับ ปรุงคุณ ภาพการดาเนินงาน โดยผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียของกรม
ทรัพยากรน้า มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ามีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่ วยงานที่กาหนด และคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก มีการให้บริการข้อมูล อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูล อีกทั้ง ไม่
พบการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะในการการอนุมัติ อนุญาต
หรือให้บริการ อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่จะต้องยกระดับและพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึน โดยกรมทรัพยากรน้าควร
เน้นย้าและท้าความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานถึงความส้าคัญของการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ตาม
ขันตอนและระยะที่ ก้า หนดไว้อ ย่า งเคร่ งครัด และเท่ า เที ยมกัน ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ โดยค้า นึ งถึง ประโยชน์ ของ
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ผู้รับ บริ การ ผู้มาติ ด ต่ อ หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกรมทรัพ ยากรน้ า เป็ น หลัก เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพการ
ด้าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
(๒) ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อ e๖ – e๑๐) มีผลประเมินเท่ากับ ๘๘.๐๓ คะแนน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ งคาติชมหรือความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรั บ รู้ เกี่ ยวกั บ การจั ดให้ มี ช่ องทางให้ ผู้ มาติ ดต่ อสามารถร้องเรี ยนการทุ จริ ตของเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานด้ วย
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๗ ดังนี้
คะแนนประเมิน
ผลต่าง
ข้อการประเมิน EIT
คะแนนประเมิน
ข้อ (การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ภายนอก)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๗๙.๗๖
๘๘.๐๓
สูงขึน (+ ๘.๒๗)
(ข้อ e๖ – e๑๐)
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
e๖ ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
๗๓.๗๗
๘๒.๘๗
สูงขึ้น (+ ๙.๑๐)
เพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
e๗ ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
๗๖.๐๒
๘๕.๑๗
สูงขึ้น (+ ๙.๑๕)
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
e๘ คาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
๙๑.๐๓
๙๖.๔๔
สูงขึ้น (+ ๕.๔๑)
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชีแ้ จงและตอบ
e๙ คาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
๗๔.๘๘
๘๕.๙๑
สูงขึ้น (+ ๑๑.๐๓)
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
e๑๐ ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๘๓.๑๐
๘๙.๗๘
สูงขึ้น (+ ๖.๖๘)
ในหน่วยงาน หรือไม่

มาตรการ
ยกระดับ
แก้ไขเร่งด่วน
ยกระดับ
พัฒนาให้ดีขึ้น
ยกระดับ
ยกระดับ
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จากผลคะแนนการประเมินข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ ๗ ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงให้เห็นว่ากรมทรัพยากรน้าได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร โดยผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยของกรมทรัพยากรน้ า
สามารถรับรู้ช่องทางการติดต่อ ช่อทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และ
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ าที่ในหน่วยงาน ติดตามผลการร้องเรียน ตลอดจนแนวทางการ
ปกป้องผู้ร้องเรียน อีกทั้ง กรมทรัพยากรน้ายังมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนพอสมควร มีการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการชี้แจงและ
ตอบคาถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยจะต้อง
ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีประเด็นที่ต้องยกระดับและพัฒนา/
ปรับปรุงให้ดีขึน โดยกรมทรัพยากรน้าควรเพิ่มช่องทางที่หลากหลายให้มากขึน และสร้างช่องทางการร้องเรียน
การติ ด ตามผลการร้องเรียน และสร้า งความมั่น ใจในการจัดการการทุจริ ต ตลอดจนปกป้องผู้ กระท้ าการ
ร้องเรียนเมื่อมีการพบการทุจริตในหน่วยงานให้เข้นข้นมากขึน
(๓) ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท้างาน (ข้อ e๑๑ – e๑๕) มีผลประเมินเท่ากับ ๘๕.๘๖ คะแนน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนา การดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้
มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย โดยมีรายละเอียด ผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๘ ดังนี้
คะแนนประเมิน
ผลต่าง
ข้อการประเมิน EIT
คะแนนประเมิน
ข้อ (การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ภายนอก)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท้างาน
๗๔.๘๑
๘๕.๘๖
สูงขึน (+ ๑๑.๐๕)
(ข้อ e๑๑ – e๑๕)
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
e๑๑ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
๗๔.๕๕
๘๔.๒๙
สูงขึ้น (+ ๙.๗๔)
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
e๑๒ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
๗๔.๑๐
๘๔.๔๔
สูงขึน้ (+ ๑๐.๓๔)
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

มาตรการ
ยกระดับ
แก้ไขเร่งด่วน
แก้ไขเร่งด่วน
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คะแนนประเมิน
ผลต่าง
ข้อการประเมิน EIT
คะแนนประเมิน
ข้อ (การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ภายนอก)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(+/-)
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/
e๑๓
๘๗.๒๔
๙๖.๔๔
สูงขึ้น (+ ๙.๒๐)
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
e๑๔ ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
๖๓.๒๖
๗๘.๙๖
สูงขึ้น (+ ๑๕.๗๐)
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
e๑๕ การดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
๗๔.๘๙
๘๕.๑๗
สูงขึ้น (+ ๑๐.๒๘)
โปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

มาตรการ

พัฒนาให้ดีขึ้น

แก้ไขเร่งด่วน

ยกระดับ

จากผลคะแนนการประเมินข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ ๗ ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แสดงให้เห็นว่ากรมทรัพยากรน้าได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการทางาน โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ การดาเนินงาน/การให้บริการ เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยกรมทรัพยากรน้้าควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด้าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดี ขึ้น เจ้ าหน้าที่ ผู้ให้บ ริการควรมีการปรับ ปรุ งคุณ ภาพการปฏิ บัติงาน/การให้ บริการให้ดีขึ้ น
รวมถึงเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และมีประเด็นที่ต้อง
ยกระดั บ และพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งให้ ดี ขึ น โดยกรมทรั พ ยากรน้ า มี การน้า เทคโนโลยีม าใช้ในการด้า เนิน งาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน และให้ความส้าคัญในการปรับปรุงการด้าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
๕.๓ ตั วชี วัด ที่มี จุ ด อ่อน/ข้ อบกพร่ อง ต้ องได้ รับ การแก้ไข/ยกระดั บ /พั ฒ นาให้ดี ขึน (ตั วชีวัด ที่ ได้
คะแนนน้อยกว่า ๙๐.๐๐ คะแนน) จ้านวน ๕ ตัวชีวัด ประกอบด้วย
(๑) ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i๑ – i๖) มีผลประเมินเท่ากับ ๘๖.๕๔ คะแนน
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การ
ปฏิ บั ติงานของบุ คลากรอื่น ในหน่ ว ยงานของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิ บัติ งานโดยยึดหลั กตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ
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ปฏิบั ติงานอย่ างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิ ดชอบต่องานในหน้ าที่ ที่รับ ผิ ดชอบ ซึ่งล้ วนถือเป็ น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลก
กับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๑ ดังนี้

ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i๑ – i๖)
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
i๑ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
i๒
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม
i๓ ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
i๔
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่
นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล
ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
i๕
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
i๖
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๘๖.๖๖

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)
๘๖.๕๔
ลดลง (- ๐.๑๒)

มาตรการ
ยกระดับ

๗๕.๕๒

๗๖.๐๓

สูงขึ้น (+ ๐.๕๑)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๕.๕๘

๗๕.๖๑

สูงขึ้น (+ ๐.๐๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๗.๕๙

๗๖.๗๐

ลดลง (- ๐.๘๙)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๗.๘๗

๙๖.๔๘

ลดลง (- ๑.๓๙)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๙๖.๕๗

๙๖.๔๒

ลดลง (- ๐.๑๕)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๙๖.๗๙

๙๘.๐๒

สูงขึ้น (+ ๑.๒๓)

พัฒนาให้ดีขึ้น
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จากผลคะแนนการประเมิ น ข้ า งต้ น กรมทรั พ ยากรน้ า มี ค ะแนนประเมิ น ตั ว ชี วั ด ที่ ๑
ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมีนัยยะส้าคัญ แต่ถ้าหาก
พิ จารณาประเด็ นข้ อค้ าถามในแต่ ละข้อจะพบว่า มี บางข้อค่ าคะแนนการประเมิ น ที่ เพิ่ มขึน โดยในประเด็ น ที่
เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ งาน กรมทรั พยากรน้ ามี ขั้ นตอนหรือแนวทางการปฏิ บั ติ งาน/ให้ บริ การแก่ ผู้ มาติ ดต่ อ
การปฏิบั ติงานโดยยึดหลั กตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็ น การส่ วนตั ว รวมถึ งการปฏิ บั ติ งานอย่ างมุ่ งมั่ น เต็ มความสามารถ และมี ความรั บผิ ดชอบต่ องานในหน้ าที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งล้ วนถื อ เป็ น ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐอย่ างมี คุ ณ ธรรม นอกจากนี้
กรมทรัพยากรน้ายังมีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ/ประกาศในการป้องกันการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้ งในกรณี ที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี ช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสิ นบนได้ในอนาคต แต่เนื่องด้วยที่ผ่ านมาเจ้าหน้ าที่ภายในหน่วยงานอาจจะ
รับทราบและ/หรือปฏิบัติเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและยังขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่
อื่นๆภายในหน่วยงานได้รับทราบทาให้ไม่ครอบคลุม ตลอดจนในการตอบแบบสารวจประเด็นคาถามบางข้อ ผู้ตอบ
แบบประเมินไม่เข้าใจในประเด็นคาถาม ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน ดังนัน จึงมีประเด็นที่เป็น
จุ ด อ่ อ น/ข้ อ บกพร่ อ งและต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไข และพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งให้ ดี ขึ น เพื่ อ ยกระดั บ ค่ า คะแนนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพิ่มสูงขึน โดยกรมทรัพยากรน้าควรให้ความส้าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการ
มุ่งเน้นผลส้าเร็จของงาน การให้ความส้าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง ก้ากับติดตามการท้างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขันตอนและระยะเวลาที่ก้าหนด และสร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค้านวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้
กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต รวมทังมีการตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใดให้มากขึน
(๒) ตัวชีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (ข้อ i๗ – i๑๒) มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๐๓ คะแนน
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น
ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย นอกจากนี้ ยั งให้ ความสาคัญกับ การเปิดโอกาสให้ บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่
๒ ดังนี้
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ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

ตัวชีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (ข้อ i๗ – i๑๒)
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
i๗ ประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
i๘
คานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
i๙ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
i๑๐
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
i๑๑ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
i๑๒ ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๗๗.๙๔

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
มาตรการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)
๗๗.๐๓
ลดลง (- ๐.๙๑)
แก้ไขเร่งด่วน

๕๙.๙๒

๕๘.๕๙

ลดลง (- ๑.๓๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๘๐.๔๔

๗๙.๙๓

ลดลง (- ๐.๕๑)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๐.๐๔

๘๘.๗๙

ลดลง (- ๑.๒๕)

ยกระดับ

๙๑.๖๔

๙๑.๒๙

ลดลง (- ๐.๓๕)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๘๒.๗๖

๘๒.๔๗

ลดลง (- ๐.๒๙)

แก้ไขเร่งด่วน

๖๒.๘๔

๖๑.๑๒

ลดลง (- ๑.๐๐)

แก้ไขเร่งด่วน

จากผลคะแนนการประเมินข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนประเมินตัวชีวัดที่ ๒ ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมีนัยยะส้าคัญ โดยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ามี การดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี และเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ห ลักของหน่วยงานอย่างโปร่งใส ไปจนถึงใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้
ยังให้ ความส าคัญกับ การเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรภายในมีส่ว นร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่ วยงานตนเองได้ แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภ ายในหน่วยงานอาจจะรับทราบและ/หรือปฏิบัติเฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่ในส่วนงานที่เกี่ย วข้องและขาดการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ให้ กับเจ้าหน้าที่อื่นๆภายในหน่วยงานได้
รับทราบทาให้ไม่ครอบคลุมจริงจัง และเกิดจากการอ่านคาถามในการตอบแบบสารวจไม่ชัดเจนเข้าใจ ทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของผลการประเมิน ดังนัน จึงมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและต้องได้รับการแก้ไขและ
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พัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึน เพื่อยกระดับค่าคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพิ่มสูงขึน โดยกรมทรัพยากรน้า
ควรมีการส่ งเสริม ให้มี การประชาสัมพั น ธ์ และให้ ข้อ มูลเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ้า ปี ของ
หน่วยงานของท่านมากขึน และส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากขึน รวมทังเพิ่มกลไกก้ากับให้หน่วยงานของท่าน
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค้านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
(๓) ตัวชีวัดที่ ๓ การใช้อ้านาจ (ข้อ i๑๓ – i๑๘) มีผลประเมินเท่ากับ ๘๑.๕๔ คะแนน
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ้านาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับใช้อ้านาจ มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่ อให้สิ ทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็ นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลื อกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่ งการให้
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาท าในธุร ะส่ ว นตั ว ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ ท าในสิ่ งที่ ไม่ ถู กต้ อ ง นอกจากนี้ ยั งประเมิ นเกี่ ยวกั บ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๓ ดังนี้
ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

ตัวชีวัดที่ ๓ การใช้อ้านาจ (ข้อ i๑๓ – i๑๘)
ท่านได้รับมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
i๑๓ จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
i๑๔ ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
i๑๕
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระ
i๑๖
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่
i๑๗ ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
i๑๘
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๘๒.๒๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
มาตรการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)
๘๑.๕๔
ลดลง (- ๐.๖๙)
แก้ไขเร่งด่วน

๗๔.๖๕

๗๔.๙๘

สูงขึ้น (+ ๐.๓๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๓.๗๕

๗๓.๐๔

ลดลง (- ๐.๗๑)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๒.๒๑

๗๐.๗๓

ลดลง (- ๑.๔๘)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๒.๕๔

๙๑.๙๔

ลดลง (- ๐.๖๐)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๙๔.๒๙

๙๓.๒๐

ลดลง (- ๑.๐๙)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๘๕.๙๒

๘๕.๓๘

ลดลง (- ๐.๕๒)

ยกระดับ
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จากผลคะแนนการประเมิ น ข้ า งต้ น กรมทรั พ ยากรน้ า มี ค ะแนนประเมิ น ตั ว ชี วั ด ที่ ๓
ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมีนัยยะส้าคัญ โดยใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้านาจ โดยบุคลากรกรมทรัพยากรน้ามีความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาของตนต่อการ
ไม่ใช้อานาจในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรมและไม่เลื อก
ปฏิบัติ รวมไปไม่มีการใช้อานาจในการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง และเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจในการซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
พอสมควร แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอาจจะเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเกิดจากการ
อ่านคาถามในการตอบแบบสารวจไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจ ทาให้ผลการประเมินลดลง ดังนัน จึงมีประเด็นที่เป็น
จุ ด อ่ อ น/ข้ อ บกพร่ อ งและต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ข และพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ น เพื่ อ ยกระดั บ ค่ า คะแนนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพิ่มสูงขึน โดยกรมทรัพยากรน้าควรสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานว่ามีการด้า เนิ น การที่มีประสิทธิ ภ าพ โปร่งใส เป็ น ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการ
ก้า หนดแนวทาง/วิ ธี ก ารเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาควรพิจารณาถึง
ต้ าแหน่ ง/หน้ าที่ /งานที่ รั บผิ ดชอบอย่ างเหมาะสมและเป็ นธรรม นอกจากนี ควรสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก้าหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องแท้จริง
(๔) ตัวชีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ข้อ i๑๙ – i๒๔) มีผลประเมินเท่ากับ ๗๘.๑๒ คะแนน
เป็ น การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของรา ชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่
๔ ดังนี้
ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

ตัวชีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
(ข้อ i๑๙ – i๒๔)
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว
i๑๙
หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)

มาตรการ

๗๙.๓๗

๗๘.๑๒

ลดลง (-๑.๒๕)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๒.๐๒

๙๑.๒๒

ลดลง (- ๐.๘๐)

พัฒนาให้ดีขึ้น
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ข้อ

i๒๐

i๒๑

i๒๒

i๒๓

i๒๔

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนา
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)

มาตรการ

๖๕.๑๒

๖๓.๙๙

ลดลง (- ๑.๑๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๗.๑๗

๗๖.๔๔

ลดลง (- ๐.๗๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๔.๔๖

๙๔.๕๓

สูงขึ้น (+ ๐.๐๗)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๗๑.๗๒

๖๘.๑๗

ลดลง (- ๓.๕๕)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๕.๗๕

๗๔.๓๘

ลดลง (- ๑.๓๗)

พัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลคะแนนการประเมินข้างต้น กรมทรัพยากรน้า มีคะแนนประเมินตัวชีวัดที่ ๔ ในภาพรวม
ของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่ างมี นั ยยะส้ าคั ญ โดยในประเด็ นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยบุคลากรกรมทรัพยากรน้าส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมในการนาทรัพย์สิน
ของหน่ วยงานหรื อในทางราชการไปเป็ นของส่ วนตั วหรือน าไปให้ กลุ่ มหรื อพวกพ้ อง รวมถึ งบุ คคลภายนอกหรื อ
ภาคเอกชนไม่มีการนาทรัพย์สิ นของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง และกรมทรัพยากรน้ามีกาหนด
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งมีมาตรการในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างไรก็ดี
มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึน เพื่อยกระดับค่าคะแนน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพิ่มสูงขึน โดยกรมทรัพยากรน้าควรสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติหรือขันตอนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ/การขอใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มมาตรการก้ากับดูแล
และตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ ม หรือพวกพ้อง
และเพิ่มการก้ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขอ
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อนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มกลไกก้ากับหน่วยงานโดยให้มีการจัดซือจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
(๕) ตัวชีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ i๒๕ – i๓๐) มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๖๐ คะแนน
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุ จริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดผลคะแนนจาแนกตามประเด็นการประเมินของตัวชี้วัดที่ ๕ ดังนี้

ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

ตัวชีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
(ข้อ i๒๕ – i๓๐)
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
i๒๕ ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
i๒๖ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่
หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยัง
i๒๗
ไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการเผ้าระวังการทุจริต
i๒๘ ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
เมื่อมีการทุจริต มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
i๒๙
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)

มาตรการ

๗๙.๐๙

๗๗.๖๐

ลดลง (-๑.๔๙)

แก้ไขเร่งด่วน

๘๒.๗๗

๘๐.๒๔

ลดลง (- ๒.๕๓)

แก้ไขเร่งด่วน

๙๑.๑๗

๙๑.๑๗

คงเดิม (๐.๐๐)

พัฒนาให้ดีขึ้น

๗๔.๔๙

๗๒.๕๐

ลดลง (- ๑.๙๙)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๘.๕๔

๗๖.๑๙

ลดลง (- ๒.๓๕)

แก้ไขเร่งด่วน

๗๗.๖๕

๗๖.๘๑

ลดลง (- ๐.๘๔)

แก้ไขเร่งด่วน
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ข้อ

ข้อการประเมิน IIT
(การรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน)

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผล
i๓๐ การร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร

คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๖๙.๙๓

ผลต่าง
คะแนนประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๒๕๖๔
(+/-)

๖๘.๖๘

ลดลง (- ๑.๒๕)

มาตรการ

แก้ไขเร่งด่วน

จากผลคะแนนการประเมิ นข้ างต้ น กรมทรั พยากรน้ า มี คะแนนประเมิ นตั วชี วั ดที่ ๕ ใน
ภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมีนัยยะส้าคัญ โดยใน
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การแก้ไขปั ญหาการทุ จริต โดยผู้ บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงานของกรมทรัพ ยากรน้ าให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทาแผนงาน
ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดการแก้ไขปัญ หาการทุจริตที่เป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึน เพื่อ
ยกระดับค่าคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพิ่มสูงขึน โดยกรมทรัพยากรน้าต้องสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับว่าสามารถร้องเรียน ส่ง
หลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ติดตามผลการร้องเรียนได้ มีการด้าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มีความปลอดภัย และ
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนการทุจริตควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจั งเมื่อพบการทุจ ริต และส่งเสริมให้มีการน้าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท้างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี
ควรสร้างการรับรู้ภายในกรมทรัพยากรน้าว่าปัญ หาการทุจริตที่เกิดขึนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส
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๖. ประเด็นส้าคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจ้าเป็นต้องด้าเนินการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 5
พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผ ลคะแนนต่ากว่า 90 คะแนน ซึ่งเป็นประเด็น สาคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จาเป็นต้อง
ดาเนินการยกระดับ แก้ไขอย่างเร่งด่วน และพัฒนาให้ดีขึ้น มีจานวน 8 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
6.1 ประเด็นส้าคัญในการด้าเนินการยกระดับ เพื่อพัฒนาให้ดีขึน มีจ้านวน 3 ตัวชีวัด ได้แก่
1) ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน มีผลประเมินเท่ากับ ๘๙.๕๑ คะแนน
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
2) ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลประเมินเท่ากับ ๘๘.๐๓ คะแนน
- ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ เข้ า ถึ ง ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น และเพิ่ ม ช่ อ งทางที่
หลากหลายมากขึ้น
3) ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท้างาน มีผลประเมินเท่ากับ ๘๕.๘๖ คะแนน
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
6.2 ประเด็นส้าคัญในการด้าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีจ้านวน 5 ตัวชีวัด ได้แก่
1) ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลประเมินเท่ากับ ๘๖.๕๔ คะแนน
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติ งาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับ
ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
กาหนดมากน้อยเพียงใด
- พึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน การให้ความสาคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมากขึ้น
2) ตัวชีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๐๓ คะแนน
- ส่งเสริมการประชาสัมพั นธ์และให้ ข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
- เพิ่มกลไกกากับให้ ห น่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้ม ค่า และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- เพิ่มกลไกกากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
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3) ตัวชีวัดที่ ๓ การใช้อ้านาจ มีผลประเมินเท่ากับ ๘๑.๕๔ คะแนน
- พั ฒ นากระบวนการการคั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
4) ตัวชีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลประเมินเท่ากับ ๗๘.๑๒ คะแนน
- เพิ่มการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง
- เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
- เพิ่ ม การกากั บ ติด ตาม ถ้ามี การขอยืม ทรัพ ย์ สิ น ของราชการ ไปใช้ป ฏิ บั ติงาน บุ ค ลากรใน
หน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
๕) ตัวชีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๖๐ คะแนน
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ
ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต
- ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสาคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
๗. การก้าหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้า
7.1 มาตรการส่งเสริมคุณ ธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ตามข้อ 5 และการกาหนดประเด็นสาคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/
จุดอ่อ นที่ต้ องดาเนิ น การยกระดับ แก้ไขอย่างเร่งด่ว น และพั ฒ นาให้ ดีขึ้น ตามข้อ 6 จึงได้ กาหนดมาตรการ/
แนวทางที่กรมทรัพ ยากรน้ าต้องดาเนิ น การเพื่ อส่ งเสริมคุณ ธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุ จริตภายใน
หน่วยงานของกรมทรัพยากรน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
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มาตรการยกระดับ เพื่อพัฒนาให้ดีขึน
1) ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน (ผลประเมิน ๘๙.๕๑ คะแนน)
มาตรการยกระดับ
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดาเนินงาน/การให้บริการ
เพื่อให้มีคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น

ขันตอนหรือวิธีการ
- นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว และมี
คุณภาพมากขึ้น
- สร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
- ผู้บังคับบัญชาต้องกาชับ
ควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนด และโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ
สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/
สทภ.1-11 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการดาเนินงานภายใน
ไตรมาสแรกของงบประมาณ พ.ศ.
2566
- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
กากับติดตามการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการของมาตรการที่
กาหนด

2) ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ผลประเมิน ๘๘.๐๓ คะแนน)
มาตรการยกระดับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

ขันตอนหรือวิธีการ
- ดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพิ่ม
ช่องทางบนหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่
หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ
ศสท./สานักงาน
เลขานุการกรม และ
สทภ.1-11

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการดาเนินงานภายใน
ไตรมาสแรกของงบประมาณ พ.ศ.
2566
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3) ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท้างาน (ผลประเมิน ๘๕.๘๖ คะแนน)
มาตรการยกระดับ
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- การปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอน
การดาเนินงาน/การให้บริการ
และเพิ่มกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

ขันตอนหรือวิธีการ
จัดทาช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงมากขึ้น เช่น การ
การประเมินความพึงพอใจ
ก่อน/หลังการให้บริการใน
ด้านข้อมูลประปา
สัมปทาน ข้อมูลอุทกวิทยา
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
สบจ./ สวพ. และ
หน่วยงานที่ให้บริการ

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการดาเนินงานภายใน
ไตรมาสแรกของงบประมาณ พ.ศ.
2566

มาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1) ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (ผลประเมิน ๘๖.๕๔ คะแนน)
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
- การตรวจสอบปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของ
บุคลากรในหน่วยงาน แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ
ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนด

ขันตอนหรือวิธีการ
- กาหนดแนวทาง/
วิธีการ/ขั้นตอน/
ระยะเวลา /
กระบวนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ของบุคลากร
ในหน่วยงาน – จัดทา
แบบสารวจความพึง
พอใจก่อน/หลัง ในการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
ของบุคลากรแก่ผู้มา
ติดต่อ
- เพิ่มกลไกกากับหน่วยงานของท่าน โดย - จัดทาหรือ
ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ
ประชาสัมพันธ์
และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบ มาตรการ/แนวทางใน
ได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย การกากับ ติดตาม
ใดรายหนึ่ง
ตรวจสอบ และลงโทษ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในไตรมาสแรกของ
งบประมาณ พ.ศ. 2566

สลก. (ส่วนคลัง/ส่วน
พัสดุ)

- รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในไตรมาสแรกของ
งบประมาณ พ.ศ. 2566
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จ้าง/การจัดหา พัสดุ
และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้
2) ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ผลประเมิน ๗๗.๐๓ คะแนน)
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
- สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบ

ขันตอนหรือวิธีการ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และรายงานความ
ก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์
หลักกรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง
- สร้างแนวทางกากับการใช้จ่าย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกากับ
งบประมาณ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือเวียน
เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้า
- เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี - ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ ส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ติดตาม
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตนเอง
ของหน่วยงาน เช่น จัดให้มีการประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการ
กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของ
การตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้า และเผยแพร่
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ทราบ
จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก
กรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ

ผู้รับผิดชอบ
สนผ./สลก.

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

สนผ./สลก.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

ทุกหน่วยงาน

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

สลก.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
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อิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมให้ความรู้
จัดการประชุมชี้แจง

3) ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อานาจ (ผลประเมิน ๘๑.๕๔ คะแนน)
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือก
ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษา
ดู งาน หรื อ การให้ ทุ น การศึ ก ษา
อย่างเป็นธรรม

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง

ขันตอนหรือวิธีการ
- กาหนดแนวทาง/วิธีการ/เงื่อนไขการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน อาจใช้กลไกโดยจัดให้มี
คณะทางานของแต่ละหน่วยงาน
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด รวมถึงเหตุผลความจาเป็น
อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และครอบคลุมทุก
ตาแหน่งเท่าเทียมกัน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ภายในนาไปปรับใช้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก
กรมทรัพยากรน้า
- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/วิธีการ/
เงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาของ
กรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง เป็นต้น
- กาหนดแนวทาง/วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทให้
สอดคล้องหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย
และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทา
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ
เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดประชุมชี้แจง เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
สลก./กพร.

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

สลก./กพร.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
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มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงาน
ตามตาแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม

ขันตอนหรือวิธีการ
- กาหนดแนวทางการมอบหมายงาน
การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบที่มีความ
ชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับตาแหน่ง
หน้าที่ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะต่างๆ ทีจ่ าเป็น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในนาไปปรับใช้
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
สลก./กพร.

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

4) ตัวชีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ผลประเมิน ๗๘.๑๒ คะแนน)
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
4.1 สร้างการรับรู้ขั้นตอน การขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง กาหนดมาตรการกากับ
ติดตาม และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในกรมทรัพยากรน้านาไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของ
ตนเอง และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง

ขันตอนหรือวิธีการ
- จัดทาขั้นตอน/การกากับติดตาม/
ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก
กรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง
4.2 สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือ
ภายในหน่วยงานได้รับทราบและ เวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้า
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท

ผู้รับผิดชอบ
สลก.

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

สลก.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
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ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมให้ความรู้
จัดประชุมชี้แจง

5) ตัวชีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ผลประเมิน ๗๗.๖๐ คะแนน)
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
5.1 สร้างความตระหนักของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง

ขันตอนหรือวิธีการ
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงานให้ผู้บริหารทุกระดับให้
ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง
5.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแสดง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้แก่บุคลากรของ
ประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
หน่วยงานได้รับทราบทั่วทั้ง
จัดทาหนังสือเวียนเว็บไซต์หลักกรม
องค์กร
ทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง
5.3 สร้างการรับรู้ภายใน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงานว่าปัญหาการทุจริตที่
แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเป็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือ
ธรรมและโปร่งใส
เวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรม/กิจกรรมให้
ความรู้ จัดประชุมชี้แจง
5.4 ส่งเสริมให้มีการนาผลการ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป และภายนอกหน่วยงาน และส่งเสริมให้
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกัน หน่วยงานภายในนาไปปรับปรุงการ
การทุจริตในหน่วยงาน
ทางานเพื่อป้องกันการทุจริต ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือเวียน

ผู้รับผิดชอบ
การก้ากับติดตาม
กพร./สลก./กจ. และ - รายงานผลการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
กจ.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

กจ./สลก.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

กตน.

- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
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เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ
เช่น สร้างการรับรู้ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดอบรม/จัดประชุมชี้แจง
มาตรการแก้ไขเร่งด่วน
5.5 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเฝ้า
ระวังการทุจริตและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรม

ขันตอนหรือวิธีการ
- จัดทามาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันการทุจริต และจัดให้
มีระบบ/กระบวนการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจนและเปิดเผย
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์
หลักกรมทรัพยากรน้า
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง

ผู้รับผิดชอบ
กจ./สลก.

การก้ากับติดตาม
- รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ

ค้าอธิบายเพิ่มเติม
- ช่องทางการเผยแพร่ /ประชาสั มพั นธ์ให้ บุ คลากรกรมทรัพยากรน้ า /ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายนอกได้
รับทราบ เช่น จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก กรมทรัพยากรน้า เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้า
เป็นต้น
- การสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี้แจง จัดอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
7.2 แนวทางการก้ากับติดตามและการรายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1) แนวทางการก้ากับติดตาม
- ให้ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการกลุ่ม เลขานุการกรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กากับดูแลและติดตามการดาเนินการตามขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของมาตรการเร่งด่วนที่กาหนด ตามข้อ 7.1
(2) การรายงานผลการด้าเนินการ
- ให้ ผู้อานวยการสานั ก/ศูนย์/กลุ่ม /สทภ.1-11 เลขานุการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2565 ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา โดยให้รายงานผล
การดาเนินงานภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566

