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1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 
 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวก 
ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าป ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดี 
ยิ่งขึ น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ประชาชน การด าเนินการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่ 
เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีที ่10 ของการด าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปี
ที่ ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจ านวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน 
กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศใน
ปัจจุบัน และการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ น 
นอกจากนี ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้
ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ น ที่ส าคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ระเบียบและ
เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 
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 นอกจากนี  การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่
พัฒนาการบริหารภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชน  
มีโอกาสได้มีส่วนร่วมก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้มากขึ น โดยกรมทรัพยากรน  าได้เข้าร่วม
การประเมิน ITA ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา 
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามา 
จัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรและการป้องกันการทุจริตในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ในทาง 
ปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ นจากกระบวนการประเมินไม่ได้มีเพียงแค่ค่าคะแนน ITA แต่เพียงเท่านั น กรอบการประเมิน ITA  
ที่ก าหนดขึ นมีที่มาจากแนวนโยบายการพัฒนาภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์มาตรฐานการด าเนินงานและกฎหมายต่างๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบชี น าทิศทางการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐแต่ละแห่ งได้ตั งแต่เริ่มต้น 
ปีงบประมาณ ดังนั น การประเมิน ITA จึงมีวัตถุประสงค์รองในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการ 
ปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทาง 
เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน (Empowerment) และการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริตจาก 
รากฐานของปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบภายในองค์กรเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความ 
โปร่งใสอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี (Continuous Improvement) ในการอ านวยการและก ากับติดตามควบคุมคุณภาพ 
การประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA รวมไปถึง 
กรอบแนวคิดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินการก ากับติดตามการประเมิน การให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมิน  
และการด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี 

 1.3 การก าหนดค่าเป้าหมายของการประเมิน 

 การประเมิน ITA ได้รับการให้ความส าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการก าหนดให้
การประเมิน ITA เป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานระดับประเทศหลายระดับ ได้แก ่
 (1) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 – 2570 โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมิน แนวทางการประเมิน และเครื่องมือการประเมินให้เป็นไปตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ (พ.ศ. 2561 –  
2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี วัด 
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ นไป 
 (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือน 
กันยายน 2563) ไดก้ าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี วัด 
ของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนน 
ขึ นไป 
 (4) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี วัดของแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที ่
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ นไป 
 (5) แผนปฏิบัติการด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก าหนดให้การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ นไป 
 นอกจากนี  หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐ ยังได้มีการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือประเมินผลผู้บริหาร 
อีกด้วย 

 1.4 ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามหลักการวิจัย 
ประเมินผล (Evaluation Research) และหลักการทางสถิติ มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินอย่างรอบด้านและ 
หลากหลายมิติ เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและการรับรู้ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีนี ยังคงก าหนดแนวคิดและ 
ระเบียบวิธีที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการ 
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาของของแต่ละ 
หน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ในปี 2565 มีการ 
ปรับเปลี่ยนขั นตอนและรายละเอียดการประเมินที่ส าคัญได้แก ่
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 (1) การปรับเพ่ิมระยะเวลาในบางขั นตอน โดยเพ่ิมระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
และประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ น 
 (2) การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT ในข้อ o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส าคัญ (Big Rock)  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี  ยังมีการปรับ 
องค์ประกอบด้านข้อมูลในบางข้อค าถามของแบบวัด OIT ให้มีความชัดเจนและเข้มข้นมากยิ่งขึ น 
 (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA ใช้แบบวัดและการเปิดเผยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยเปิด 
โอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี วัด 30 ข้อค าถาม ได้แก ่
 ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  (External Integrity and  
Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มี 
ต่อหน่วยงานที่ประเมิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความ 
คิดเห็นใน 3 ตัวชี วัด 15 ข้อค าถาม ได้แก่ 
  ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็น 
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี วัด 43  
ข้อค าถาม ได้แก ่
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  ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื นฐาน 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ตัวชี วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 1.5 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 การประเมิน ITA ได้ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมในทุกมิติของ 
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความครบถ้วนตามตัวชี วัดและเครื่องมือการประเมิน  
รวมถึงมีขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมของ 
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี  
 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders) หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั งแต่ 
ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 
ภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่น าเข้าข้อมูลขนาดกลุ่มตัวอย่างขั นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน  
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อยกว่า 30 คนให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั งหมด 
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั นต่ าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 
 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders) หมายถึง บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั นต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกทั งหมด แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน 
น้อยกว่า 30 คนให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั งหมดกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวน 
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณขนาด 
กลุ่มตัวอย่างขั นต่ าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 
 (3) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ทุกแห่ง รวม 8,303 เว็บไซต์ 
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 1.6 ผลคะแนนและระดับการประเมิน ประกอบด้วย ค่าคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับ
ผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี  
 

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 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

 1.7 ผลการประเมนิ ITA ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มหีนังสือ ที่ ปช 0009/ว 0058 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แจ้งกรมทรัพยากรน  า 
เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  
เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Facebook : ITAS NACC และ You tube : ITAS NASS โดยอธิบดี 
กรมทรัพยากรน  า มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมทรัพยากรน  า 
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่ 93.16 คะแนน อยู่ใน 
ระดับ A และเม่ือพิจารณาผลรายงานการประเมินของผู้ประเมินเป็นรายเครื่องมือ พบข้อสรุป ดังนี  
 (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :  
IIT) โดยกรมทรัพยากรน  ามีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั งนี  ควรพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ 
ด าเนินงานในตัวชี วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o18) ฯลฯ นอกจากนี  ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมี 
ความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควร 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o8) เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น  
สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั นตอนและช่องทางการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจาก 
แบบวัด OIT ข้อ o29, o30) อีกทั ง ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ 
ประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o18) พร้อมทั ง ก ากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ที่ตั งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o19) เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o20) 
 (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment  
: EIT) กรมทรัพยากรน  ามีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน สูงสุด ทั งนี  ควรพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี วัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงาน 
จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอ านวยความสะดวกในการเข้า 
ใช้งาน อีกทั งประเด็นการชี แจงและการตอบค าถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม  
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิง 
จากแบบวัด OIT ข้อ o8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั งควรจัดท าช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง 
เครือข่าย สังคมออนไลน์ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ o9) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี  
ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
 (3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
กรมทรัพยากรน  าได้คะแนนผลการประเมินที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน 
อย่างต่อเนื่อง 
 

แผนภาพแสดงผลการประเมิน 

 
๑) การปฏิบัติหน้าที่ 91.6๔ คะแนน 
๒) การใช้งบประมาณ 85.56 คะแนน 
๓) การใช้อ านาจ ๘8.81 คะแนน 
๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๘6.57 คะแนน 
๕) แก้ไขปัญหาการทุจริต 8๗.21 คะแนน 
๖) คุณภาพการด าเนินงาน ๙0.79 คะแนน 
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๘.18 คะแนน 
๘) การปรับปรุงการท างาน  ๘8.79 คะแนน 
๙) การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนนการ 
๑๐) การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน 
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ผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ าแนกตามตัวชี วัด 
 

ล าดับที่ เครื่องมือการประเมิน ตัวชี วัด คะแนน 
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

เสียภายใน : IIT 
๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๒ การใช้งบประมาณ 
๑.๓ การใช้อ านาจ 
๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

91.6๔ 
85.56 
88.81 
86.57 
87.21 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก : EIT 

๒.๑ คุณภาพการด าเนินงาน 
๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
๒.๓ การปรับปรุงการท างาน 

90.79 
๘๘.18 
88.79 

๓. แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ : OIT 

๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล 
๓.๒ การป้องกันการทุจริต 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
คะแนนรวม 

๙3.16 
ระดับ A 

 

 1.8 การวิเคระห์ข้อมูลจากผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 จากผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบกับกรมทรัพยากรน  าได้มีการปรับปรุง 
กรอบภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนหน่วยงานภายในสังกัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน  า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 61 ก ลงวันที่  
3 ตุลาคม 2565 และกรมทรัพยากรน  าได้มีค าสั่งกรมทรัพยากรน  า ที่ 539/2565 ลงวันที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
เรื่อง การก าหนดโครงสร้างการแบ่งงานและอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน  า  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และค าสั่ง 
กรมทรัพยากรน  า ที่ 546/2565 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดตั งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน  า  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงยกเลิกค าสั่งกรมทรัพยากรน  า ที่ 31/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน  า จึงได้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน  า ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีอธิบดี 
กรมทรัพยากรน  า เป็นประธานคณะท างาน และได้มีการท าหนังสือแจ้งเวียนผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือน าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนไปแก้ไข พัฒนาโดยเร่งด่วน โดยได ้
พิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. ๒๕๖5 ในแต่ละตัวชี วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือควรพิจารณาให้ดีขึ น  
และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 ให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ นได้ ดังนี  

 การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี วัด ดังนี  
 

ตัวชี วัดการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (โดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยกรม

ทรัพยากรน  า) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที ่ 91.6๔ ข้อมูลทั่วไป 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน  า มีผู้ส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 1,814 คน มีผู้ตอบแบบ
วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คิดเป็นคะแนน
รวมร้อยละ 87.96 ซ่ึงครบตามจ านวนขั นต่ าที่ก าหนดไว้ 
182 คน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผลคะแนนสะท้อนผลการด าเนินงาน ดังนี  
- กรมทรัพยากรน  า มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 
1 การปฏิบัติหนา้ที่ สูงสุด ทั งนี  ควรพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินการตามตวัชี วัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหนว่ยงานบางรายไม่
ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร 
นอกจากนี  ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมี
ความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควร
ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางในการติดต่อ - สอบถาม เพือ่ให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักทว้งใน
เร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธข์ั นตอนและชอ่งทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
ร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง อีก
ทั ง ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ค านึงถึงการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัด
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการใช้จ่าย พรอ้มทั งก ากบัติดตามให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั งไว้เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และ
เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
- หนว่ยงานควรมีการพัฒนาวิธกีารเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธแ์ผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าปีเนื่องจากยังมีบุคลากรบางรายยังไม่
ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน และมกีารเปิดโอกาสจึงเห็นควร
ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
- หนว่ยงานควรประชาสัมพันธ์ชอ่งทางในการ
ติดต่อ - สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็น สอบถาม หรือทักทว้งในเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- หนว่ยงานควรพัฒนาและประชาสัมพนัธ์
ขั นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่
ถูกต้อง และใหบุ้คลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จัดท าแผนฯ ให้มากที่สุด 
- ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จา่ย
งบประมาณฯ 
 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผล
ประเมินเท่ากับ 86.57 คะแนน แม้จะเป็น
ตัวชี วัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 แต่ยังถอืว่าเป็น
ตัวชี วัดที่มีผลคะแนนน้อยสุดล าดับที่สอง ต้องมี
การพัฒนาให้ดีขึ นและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับค่า
คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้เพิ่ม
สูงขึ น โดยกรมทรัพยากรน  าควรสร้างการรับรู้
แนวปฏบิัติหรือขั นตอนเกีย่วกับการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ/การขอใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มมาตรการ
ก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของ

2. การใช้งบประมาณ 85.56 
3. การใช้อ านาจ 88.81 
4. การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

86.57 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.21 
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ตัวชี วัดการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (โดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยกรม

ทรัพยากรน  า) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง และเพิ่ม
การก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพยส์ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนว่ยงาน
ต้องมีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง เพิ่มกลไก
ก ากับหน่วยงานโดยให้มกีารจัดซื อจัดจ้าง/การ
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปรง่ใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 
 

ตัวชี วัดที่ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผล
 ประเมินเท่ากับ 87.21 คะแนน แม้จะเป็น
ตัวชี วัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 แต่ยังถอืว่าเป็น
ตัวชี วัดที่มีผลคะแนนน้อยสุดล าดับที่สาม ต้องมี
การพัฒนาให้ดีขึ นและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับค่า
คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้เพิ่ม
สูงขึ น ดังนี  
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจดัการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการ
ร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน  
มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ
การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยา่งจริงจังเมื่อ
พบการทุจริต 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
- ผู้บริหารทกุระดับควรให้ความส าคัญกบัการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 90.79 ข้อมูลทั่วไป 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน  า มีผู้ส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 1,290 คน มีผู้ตอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คิดเป็น
คะแนนรวมร้อยละ 89.25 ซ่ึงครบตามจ านวนขั นต่ าที่
ก าหนดไว้ 129 คน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผลคะแนนสะท้อนผลการด าเนินงาน ดังนี  
- กรมทรัพยากรน  า มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี วัดที่ 
6 คุณภาพการด าเนินงาน สูงสุด ทั งนี  ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตามตวัชี วัดที่ 7 ประสิทธภิาพการ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธภิาพการสื่อสาร 

- การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานให้เขา้ถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

- เผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลของหนว่ยงานให้
สาธารณชนรับทราบ 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอ านวยความ
สะดวกในการเข้าใช้งาน 

 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.18 
8. การปรับปรุงการท างาน 88.79 
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ตัวชี วัดการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (โดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยกรม

ทรัพยากรน  า) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
สื่อสาร โดยเฉพาะในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานให้เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
และการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้
สาธารณชนรับทราบ และหนว่ยงานจะต้องมีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารผ่านชอ่งทางที่
หลากหลายและอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน อกี
ทั ง ประเด็นการชี แจงและการตอบค าถามของหน่วยงาน 
ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน หน่วยงานควร
จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั งควรจัดท า
ช่องทางที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือขา่ย สังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 
นอกจากนี ควรเผยแพร่ชอ่งทางดังกล่าวในจุดที่
บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 

 

- หน่วยงานควรจัดให้มีการชี แจงและการตอบ
ค าถามของหนว่ยงาน ชอ่งทางการติดตอ่และ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม เมื่อมขี้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกบัการด าเนินงาน 
- หนว่ยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการ
ติดต่อ - สอบถามขอ้มูล โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารสองทาง 
- หนว่ยงานควรจัดท าช่องทางที่สามารถ
เช่ือมโยงไปยังเครือข่าย สังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter หรือ Instagram 
- หนว่ยงานควรเผยแพร่ช่องทางต่างๆดังกล่าว
ข้างต้น ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยง่าย 
 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มีผล
 ประเมินเท่ากับ 88.79 คะแนน แม้จะเป็น
ตัวชี วัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 แต่ยังถอืว่าเป็น
ตัวชี วัดที่มีผลคะแนนน้อยสุดล าดับที่สอง ต้องมี
การพัฒนาให้ดีขึ นและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับค่า
คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้เพิ่ม
สูงขึ น โดยกรมทรัพยากรน  าควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ น 
อีกทั ง เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ น 
และเพิ่มการปรับปรุงวธิีการและขั นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ น 

 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 ข้อมูลทั่วไป 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน  า มีผล
คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี วัด
ที่ 9 และตัวชี วัดที่ 10 ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100 คะแนน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผลคะแนนสะท้อนผลการด าเนินงาน ดังนี  
- กรมทรัพยากรน  าได้คะแนนผลการประเมินที่ดีเยี่ยม ควร
รักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสทิธิภาพของการ
ท างานอยา่งต่อเนื่อง และปรับปรุงการด าเนินการในเร่ือง
ดังนี  
 

ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ตัวชี วัดที่ 9 และตัวชี วัดที่ 
10 ของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 100 
คะแนนทั งสองตัวชี วัด แต่เมื่อพิจารณาจาก
การด าเนินการของปีที่ผ่านมา กรมทรพัยากร
น  าจึงควรรักษาระดับโดยการใช้มาตรการเดิม 
และพัฒนาให้ดีขึ น ดังนี   
1. ก าหนดให้มหีน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานผู้สนับสนุนอย่างชัดเจนในแตล่ะ
ข้อมูล 
2. มีการก ากับติดตามและให้รายงานผลการ
ด าเนินการเหมือนเช่นการด าเนินการใน

10 การปอ้งกันการทจุริต 100 
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ตัวชี วัดการประเมิน ITA คะแนน 
การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (โดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยกรม

ทรัพยากรน  า) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของ
หน่วยงานผา่นช่องทางที่หลากหลาย และอ านวยความ
สะดวกในการเข้าใช้งานการ จัดให้มีการชี แจงและการ
ตอบค าถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม และเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกบัการด าเนินงาน หน่วยงานควรจดัท าและเผยแพร่
ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อา้งอิงจากแบบวัด 
OIT ข้อ O8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง รวมทั งควรจัดท าช่องทางที่สามารถเช่ือมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O9) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 
นอกจากนี ควรเผยแพร่ชอ่งทางดังกล่าวในจุดที่
บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
2. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร (อ้างอิงจากแบบ
วัด OIT ข้อ O18) ฯลฯ นอกจากนี  บุคลากรในหน่วยงาน
บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนรว่ม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร 
3. ก ากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ตั งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O19) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า
และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบ
วัด OIT ข้อ O20) 
4. หน่วยงานควรพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั นตอนและ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O29, 
O30) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับปรุงให้ดี
ขึ น 
3. ติดตามหลักเกณฑ์การประเมินและ
ระยะเวลาในการด าเนินการตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพื่อประกอบการวางแผนในการรักษาระดับ
คะแนนต่อไป  
4. ศึกษา เรียนรู้จากหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินระดับ AA อาทิเช่น ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรม
ทรัพยากรน  าบาดาล, กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี คณะท างาน
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมทรัพยากรน  า มีความเห็นควรสร้าง
กระบวนการรับรู้ให้กับบุคลากรในเร่ืองการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
บุคลากรมีความเข้าใจและมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 
และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม 
5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอ้มลู
ข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางที่
หลากหลายช่องทาง ให้เขา้ถึงได้ง่าย ไมซั่บซ้อน 
รวมทั ง พัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั นตอนและ
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
6. มอบหมายหนว่ยงานผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน 
 

 
 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ น กรมทรัพยากรน  า จึงมีการก าหนด
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี  
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 1. ศึกษาผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กรมทรัพยากรน  าทราบถึงขั นตอน หรือผลการ 
ด าเนินการในการเข้ารับการประเมินในส่วนที่ต้องปรับปรุง จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ถึงปัญหาและอุปสรรค และหา 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมทรัพยากรน  าให้ม ี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น  
  (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ภายในกรมทรัพยากรน  าเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ ตามที่มีการก าหนดไว้ โดยจะต้องมีการก ากับ ติดตาม และ 
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment : EIT) หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ โดยควรมีการเผยแพร่นโยบาย ผลการด าเนินการ หรือข้อมูลที่สาธารณชน 
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ น เนื่องจากในบางครั งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอาจไม่ทราบถึงนโยบายหรือแนว 
ทางการด าเนินการของกรมทรัพยากรน  า โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส รวมถึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย  
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย ควรพัฒนา การด าเนินงานหรือการให้บริการของกรมทรัพยากรน  าโดยการเปิด 
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็น 
ประโยชน์ต่อกรมทรัพยากรน  า เพ่ือให้การบริการเกิดความโปร่งใส และมีวิธีการและขั นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ น 
  (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
Transparency Assessment : OIT) หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ต้องสร้างความเข้าใจในรายละเอียด 
ของแต่ละข้อค าถาม และในการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS หน่วยงานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ก่อนว่าเป็นไปตามข้อค าถามนั นหรือไม่ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร และให้ข้อมูลที่เผยแพร่นั นคงอยู่ในเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงานและภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั ง การน าข้อมูลลงเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ควรม ี
รูปแบบไม่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนคนทั่วไป 
 2. การสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เพ่ือสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้บุคลากรภายในกรม 
ทรัพยากรน  า ผู้รับบริการและประชาชน ได้รับทราบแนวทางการด าเนินการในเชิงรุก โดยมีการประชาสัมพันธ์ใน 
รูปแบบของ Infographic เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย รวมถึง การมีช่องทางการสื่อสารองค์การแบบสองช่องทาง เพ่ือเปิด 
โอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางถามตอบอิเล็กทรอนิกส์ (Q&A) อีกทางหนึ่ง หน่วยงาน 
ควรจัดท าช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram  
และหน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางต่างๆดังกล่าวข้างต้น ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
 3. การสร้างการรับรู้ของบุคลากรในกรมทรัพยากรน  า ควรมีการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ บุคลากร 
ภายในกรมทรัพยากรน  าตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ดี มีแนวทางการสร้างความสามมัคคีของบุคลากร และสร้างความ 
รักความผูกพันต่อองค์กร มีความทุ่มเท รับผิดชอบ และสร้างผลงานให้เจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
เช่น การสร้างการรับรู้ในหลายช่องทางผ่านระบบ Intranet, HR Chatbot หรือการจัดสัมมนาขององค์กรเพ่ือสร้างการ 
รับรู้ของบุคลากรทุกส่วนราชการในสังกัดทุกๆ ปี เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  
รักษาวินัย และความถูกต้อง 
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 4. การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินการ ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากร 
ภายในกรมทรัพยากรน  า และประชาชนหรือผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย หรือร่วมแก้ไขปัญหา 
ในกระบวนการด าเนินการ เช่น การมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานหรือการ 
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 5. ด้านงบประมาณ หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม  
หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบเพ่ือให้บุคลากรสามารถร้องเรียน ในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง และให้บุคลากร 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ให้มากที่สุด รวมทั ง ควรออกระเบียบหรือสร้างส านึกให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ให้ค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์สูงสุด และก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
 6. การก าหนดตัวชี วัดในการตอบแบบส ารวจของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในแต่ละข้อค าถาม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการตอบแบบวัดดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และตามแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และของผู้ประเมิน 
 
2. การก าหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องด าเนินการยกระดับ แก้ไขอย่าง 
เร่งด่วน และพัฒนาให้ดีขึ น ตามข้อ 8 จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางที่กรมทรัพยากรน  าต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน  า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดังนี   
   
   

  1) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. สรา้งการรับรูแ้นวปฏิบัติหรอื
ขั นตอนเกี่ยวกับการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ/การ
ขอใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
 

- สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี แจง  
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือ 
เวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน  า 

สลก. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินการ 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2566 

 

มาตรการยกระดับ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ น 
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มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
2. เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

- สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมให้ความรู้  
จัดประชุมชี แจง  

สลก. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินการ 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2566 
 

3. เพ่ิมการก ากับติดตามการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนว่ยงาน
ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

- ปรับปรุงคู่มือ แนวทางการปฏิบัติ โดย
การเพ่ิมขั นตอน/การก ากับติดตาม/
ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จดัทาหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก 
กรมทรัพยากรน  า  
 

สลก. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินการ 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2566 

4. เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานโดยให้
มีการจัดซื อจัดจ้าง/การจดัหา พัสดุ 
และการตรวจรบัพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึง่ 

- ปรับปรุงคู่มือ แนวทางการปฏิบัติ โดย
มีการเพ่ิมกลไกก ากับติดตาม/ตรวจสอบ
กระบวนการขออนุญาตการจัดซื อจัด
จ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง เช่น จัดอบรมและมีการน าเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม มาตราการความ
โปร่งใสเข้าไปสอดแทรก  

สลก. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินการ 
ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2566 
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 2) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ  ผู้รับผิดชอบ  การก ากับติดตาม 
1. ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

-  สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงานให้ผู้บริหารทุกระดับให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง 

กพร./สลก./กจ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

2. เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้
หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัยอย่างจรงิจังเมื่อพบการ
ทุจริต 
 

 - ปรับปรุงคู่มือ แนวทางและ
มาตราการการปฏิบัติ ขั นตอน การ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ช่องทางการ
ร้องเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานในสังคม และเจ้าหน้าที่
รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั นตอนแสดง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จัดท าหนังสือเวียนเว็บไซต์หลักกรม
ทรัพยากรน  า  
- สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น จัดอบรมและน าเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม มาตราการความ
โปร่งใสเข้าไปสอดแทรก 

กจ./สลก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

3. ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั ง
ภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในน าไปปรับปรุงการ
ท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดท าสรุปรายงาน 
จัดท าหนังสือเวียน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน  า  
 

กจ./ สลก./กตน. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

4. ส่งเสริมให้มีกระบวนการเฝ้า
ระวังการทุจริตและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็น

- จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติเพ่ือ
สนับสนุนการป้องกันการทุจริต และจัด
ให้มีระบบ/กระบวนการติดตาม เฝ้าระวัง

กจ./สลก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
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มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ  ผู้รับผิดชอบ  การก ากับติดตาม 
รูปธรรม  ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตภายใน

หน่วยงาน 
- สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี แจง  

วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

 
  3) การปรับปรุงระบบการท างาน  
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ น 
2. การปรับปรุงวิธีการและ ขั นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการ และ
เพ่ิมกลไกการปรับปรุง คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ น 

จัดท าช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงมากขึ น เช่น 
การประเมินความพึงพอใจก่อน/หลัง
การให้บริการในด้านข้อมูลประปา
สัมปทาน ข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูล
สถานการณ์น  า เป็นต้น 

 

 

กจน./กวพ./กวป. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
   

  1) การใช้งบประมาณ 
 

มาตรการแก้ไขเร่งด่วน ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. หน่วยงานควรมีการพัฒนา
วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีเนื่องจากยังมีบุคลากร
บางรายยังไม่ทราบถึงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
และมีการเปิดโอกาสจึงเห็นควร
ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดท า
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรม
ทรัพยากรน  า 
- สร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบท
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส์ จัดประชุมชี แจง 

กยผ./สลก./ศทส. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

2. หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม 
เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงใน
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ปรับปรุงช่องทางการติดต่อ-สอบถาม 
ของหน่วยงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การใช้จ่ายงบประมาณ 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

กยผ./สลก./ศทส. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

3. พัฒนาและประชาสัมพันธ์
ขั นตอนและช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถร้องเรียน
ในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่ถูกต้อง และให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ให้
มากท่ีสุด 

- ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ปรับปรุงคู่มือและแนวทางการ
ร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางปฏิบัติ 
และช่องทางการร้องเรียน 

กจ./สลก./ศทส. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

มาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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มาตรการแก้ไขเร่งด่วน ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
4. มีการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน เช่น จัดให้มีการประชุม 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

กยผ./สลก. - รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

5. หน่วยงานควรออกระเบียบ
หรือสร้างส านึกให้บุคลากรใน
หน่วยงานให้ค านึงถึงการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์สูงสุด 

- ออกระเบียบ และสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรให้ค านึงถึงการใช้จ่าย
งบประมาณ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

กยผ./สลก./ศทส. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

  
  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
อ านวยความสะดวกในการเข้าใช้
งานและให้สาธารณชนรับทราบ 

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพ่ิมช่องทางบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่หลากหลาย 

ศสท./สทน.1-11 
และทุกหน่วยงาน 

 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

2. หน่วยงานควรจัดให้มีการ
ชี แจงและการตอบค าถามของ
หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน 

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพ่ิมช่องทางบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่หลากหลาย 

ศสท./สลก./สทน.1-
11 และทุกหน่วยงาน 

 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 
 

3. หน่วยงานควรจัดท าและ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - 
สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารสองทาง  

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพ่ิมช่องทางบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่หลากหลาย 

ศสท./สลก./สทน.1-
11 และทุกหน่วยงาน 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 
 

4. หน่วยงานควรจัดท าช่องทางที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย 

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพ่ิมช่องทางบนหน้า

ศสท. 
 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
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มาตรการยกระดับ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Twitter หรือ Instagram 

เว็บไซต์ของหน่วยงานที่หลากหลาย ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

5. หน่วยงานควรเผยแพร่
ช่องทางต่างๆดังกล่าวข้างต้น ใน
จุดที่บุคคลภายนอกสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยง่าย 

- ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของ
หน่วยงานและเพ่ิมช่องทางบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่หลากหลาย 

ศสท. 
 

- รายงานผล
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินการ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 
2566 

 
*หมายเหตุ : การก ากับติดตาม หมายถึง 
  - ช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมทรัพยากรน  า /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้
รับทราบ เช่น จัดท าหนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก กรมทรัพยากรน  า เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน  า 
เป็นต้น 
  - การสร้างการรับรู้ทั งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมชี แจง จัดอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

 2.2 แนวทางการก ากับติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 (1) แนวทางการก ากับติดตาม  
 - ขอให้ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกลุ่ม เลขานุการกรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามขั นตอน/วิธีปฏิบัติของมาตรการเร่งด่วนที่ก าหนด ตามข้อ 2.1  
 (2) การรายงานผลการด าเนินการ  
 - ขอให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สทน.1-11 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความก้าวหน้า/ผล
การด าเนินงานภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ให้กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน  า 
 




