
                              การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการขนส่งทางราง 

ตามท่ีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากผลคะแนนข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุก
ระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้ และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู ้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถาม
การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานภาคร ัฐ ที ่ เผยแพร่ไว ้ทางหน้าเว ็บไซต์หล ักของหน่วยงาน โดยมีคณะที ่ปร ึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู ้ เช ี ่ยวชาญและคนกลาง                                    
(third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

          ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการประเมินฯ พบว่า  

          1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน เป็นข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งได้ผลคะแนนการ
ประเมินฯ 0 คะแนน คือ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต รวมทั้งหมด 43 ข้อ โดย ขร. ได้ดำเนินการตอบแบบ OIT   ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน  มีจำนวน 27 ข้อ และได้คะแนน 0 คะแนน มีจำนวน 16 ข้อ ทั้งนี้เนื่องจาก ขร. ตอบแบบ OIT ไม่ครบถ้วนบางส่วนและบางส่วนไม่สอดคล้อง                 
ตามเกณฑ์ประเมินฯ  

          2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ พิจารณาจากผลคะแนนที่ต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต รวมทั้งหมด 14 ข้อ 

         ขร. จึงได้วางแนวทาง/มาตรการ ในการแก้ไข โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) และเสนอต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
พิจารณารายไตรมาสและจัดทำสรุปข้อมูลดังกล่าว ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทาง/มาตรการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง         
โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้  

 

 

 

 



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายใน (IIT) 
หัวข้อการประเมิน ผล

คะแนน 
แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้ว

เสร็จ 
การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
I3 บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมี
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น
ดังต่อไปนี้อย่างไร 

84.85 กำหนดมาตรการที ่แสดงถึงการเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อ O38 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

เมื่อวันที ่ 19 เม.ย. 65 เวลา 14.30 น.              
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการ
ขนส่งทางราง ได้เป็นประธานในการมอบ
นโยบายในการปฏิบัติราชการของ ขร. เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม 
จร ิยธรรมและความโปร ่ งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพิเชฐ 
คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทาง
ราง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ขร. เข้า
ร่วมรับฟังการมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้อง
ประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM  บนเว็บไซต ์
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O38 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 87.63 
- ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 

85.56 

- พร้อมรบัผดิชอบ              
หากความผิดพลาดเกดิ
จากตนเอง 

81.38 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I7 ท ่ านร ู ้ เ ก ี ่ ย วกั บ
แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี     
ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

68.91 1. สำนักงาน/กอง ที่รบัผดิชอบประชาสัมพนัธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในเว็บไซต์
หลักของ ขร. และแจ้งเวียนใหส้ำนักงาน/กอง/
กลุม่ ในสังกัด ขร. รบัทราบ 
2. สำนักงาน/กอง ในสังกัด ขร. แจ้งเวียนแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากร ในหน่วยงาน
รับทราบ 

กลุ่มบริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม 
บริหารงานคลัง 
สำนักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ่มบรหิารงานคลังฯ ได้
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ผ่านทุกช่องทาง
รวมทั้งเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อย
แล้ว บนเว็บไซต ์
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O18  

  

https://www.drt.go.th/library/ita-2565
https://www.drt.go.th/library/ita-2565
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O18
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O18


หัวข้อการประเมิน ผล
คะแนน 

แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้ว
เสร็จ 

การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 

I12 หน่วยงานของ
ท่าน เปิดโอกาสให้
ท่านมีส ่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ                   
ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

73.75 1. กำหนดช่องทางให้บุคลากรใน ขร. มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการสอบถาม 
ทักท้วงหรือร้องเรียน เกี่ยวกับงบประมาณ 
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาส 
3. ประชาสัมพันธ์ผลการใช้จ่ายในหน้าเว็บไซต์หลัก
ของ ขร. และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ
และร่วมตรวจสอบงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย              
กลุ่มบรหิารงานคลัง 
สำนักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม  
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กล ุ ่มบร ิหารงานคลังฯ ได้กำหนด
ช่องทางให้บุคลากรใน ขร. มีส่วนร่วม 
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณ รวมถ ึงการสอบถาม 
ท ักท ้วงหร ือร ้อง เร ียน เก ี ่ ยวกับ
งบประมาณ และจัดทำรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
และได้ประชาสัมพันธ์ผลการใช้จ่ายใน
หน้าเว็บไซต์หลักของ ขร. และแจ้ง
เวียนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและ
ร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O19 - O20 

- สอบถาม 77.22 
- ทักท้วง 74.13 
- ร้องเรียน 69.91 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
I13 ท ่ านได ้ รั บ
มอบหมายงานจาก
ผ ู ้ บ ั งค ั บบ ัญชา
อย ่ างเป ็ นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

80.34 1. จัดทำนโยบายการบริหารทร ัพยากรบ ุคคลที ่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยเป็น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดและถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหารเพื่อ
ใช้ยึดถือและปฏิบัติ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อ O25 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้แก่บ ุคลากรภายในหน่วยงานทราบผ่านช่องทาง                      
ที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมช้ีแจง จัดทำหนังสือเวียน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

ขร. ได้มปีระกาศ ขร.                      
เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบคุคล 
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ 
ขร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 
บนเว็บไซต ์
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 
ข้อ O25 

  

https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O19
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O19


หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
I14 ท ่านได ้ ร ับการ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน ตามระดับ
ค ุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

78.28 1. กำหนดแนวทาง/เกณฑ ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
2. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ 
ขร. และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบ 
3. สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่ม
บร ิหารทร ัพยากรบุคคล แจ้งเว ียน
แนวทาง/เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิงานฯ ให ้บ ุคลากรในสังกัด
รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิารทรัพยากร
บุคคล สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม  
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

ขร. ได้กำหนด หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที ่ สำนักงาน 
ก.พ. กำหนดและแจ้งเวียนให้บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O27 

I15 ผู้บังคับบัญชาของ
ท่าน มีการคัดเลือกผู้
เข ้าร ับการฝ ึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือ
การให ้ท ุนการศ ึกษา 
อย ่างเป ็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

80.38 1. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและ
พ ัฒนาทร ัพยากรบ ุ คคล ได ้ แก่  
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร และหลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อ O27 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัด
ประช ุมช ี ้แจง จ ัดทำหนังส ือเว ียน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิารทรัพยากร
บุคคล สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม  
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

ขร. ได้กำหนด หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร และหลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
สอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดที ่ 9 ข้อ O27 และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก .พ. และ
เผยแพร่บนเว ็บไซต์หล ักของหน่วยงาน 
เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 
ข้อ O27 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
I20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

61.53 1. กำหนดแนวทางขั้นตอนการขอ
อนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใ ช ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  เ ช ่ น  ก า ร ยื ม
คอมพิวเตอร์ของราชการ เป็นต้น 
2. ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเวียนให้
หน่วยงานรับทราบ 
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
โดยกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เวียนแนวทางให้บุคลากร ในสังกัด
รับทราบ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.   
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมผีู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน          
เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

กลุ ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ ได้กำหนด
ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน เช่น การการยืมคอมพิวเตอร์
ของราชการ ผ ่านระบบออนไลน ์ (Google 
Forms) โดยแจ้งเวียนให้บุคลากร ขร . ทราบ
ผ่านไลน์กลุ่มของ ขร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2565 และได้มีเจ้าหน้า ขร. ได้ยืม
คอมพิวเตอร์ของราชการ ไปปฏิบัติงานที่บ้าน 
หรือ Work Form Home เนื ่องจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 หร ือกรณีที ่มีงาน
ราชการเร่งด่วน ด้วยแล้ว หลายราย 

I21 ถ้าต้องมีการขอ
ย ื ม ท ร ั พ ย ์ สิ น                
ของราชการ  ไปใ ช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่าง
ถ ู ก ต ้ อ ง  ม ากน ้ อย
เพียงใด 

82.41 1.จัดทำคู ่มือ/แนวทาง/ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ การขออน ุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก รวมทั ้งกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการอย่างสม่ำเสมอ 
2. ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัดรับทราบ 

กลุ่มเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.พ.ศ. 
2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมผีู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน          
เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

กลุ ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ ได ้จ ัดทำ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ การ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เช่น การการยืม
คอมพิวเตอร ์ของราชการ โดยแจ้งเว ียนให้
บ ุคลากร ขร. ทราบผ่านไลน์กล ุ ่มของ ขร. 
เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติ
ของหน ่ วยงานของ
ท่าน เกี ่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที ่ถ ูกต ้อง มากน ้อย
เพียงใด 

60.53 1. กำหนดแนวทางการ
ปฏิบ ัต ิการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เช่น การขอ
ใช ้รถยนต ์ของราชการ 
การใช้ห้องประชุม เป็น
ต้น 
2.ประชาสัมพันธ ์ในไลน์
กลุ่มของ ขร. และแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานรับทราบ 

กลุ่มพัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงานเลขานุการ
กรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ได้กำหนด
แนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น 
การขอใช้รถยนต์ของราชการ การใช้ห้องประชุม โดย 
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทราบ ผ่านไลน์กลุ่ม 
ขร. เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มแจ้งประชาสัมพันธต์ั้งแต่
วันท่ี 1 ต.ค. 64 
 

I24 หน ่ วยงานของ
ท่าน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการ
นำไปใช ้ประ โยชน์
สว่นตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

74.09 1. กำหนดแนวทางการ
ปฏิบ ัต ิการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ กำกับดูแล 
ตรวจสอบ เช่น การขอใช้
รถยนต์ของราชการ การ
ใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
2.  ประชาส ัมพ ันธ ์ ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. และ
แจ ้งเว ียนให ้หน่วยงาน
รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงานเลขานุการ
กรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ได้กำหนด
แนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ เช่น การขอใช้รถยนต์ของราชการ 
การใช้ห้องประชุม โดย ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ 
ขร. ทราบผ่านไลน์กลุ่ม ขร. เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่ม
แจ้งประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 64 
 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
I26 หน่วยงานของท่าน 
ม ี ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

81.25 1. ผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วมดำเนินการหรือ
กิจกรรมที ่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
สอดคล้องกับตัวชี ้วัดที่ 10 ข้อ O35 & 
O38 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร ่งใสของหน่วยงาน สอดคล ้องกับ
ตัวช้ีวัดที่ 10 ข้อ o39 
3. จ ัดให ้ม ีการทบทวนนโยบาย หรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
เป็นประจำทุกปี 
4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต  
ที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย รวมทั้งช่องทางการ
ติดตาม 
5) จัดให้มีฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจร ิตภายในหน่วยงาน และ
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ด้วยความรวดเร็ว ตรงไปตรงมา และรายงาน
สรุปผลการดำเนินการแก้ไขการทุจริต และ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน ขร. ทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานกุารกรม 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

-  อธ ิบด ีกรมการขนส่งทางราง มอบ          
นโนบายการปฏิบัติราชการของ ขร. แก่
เจ้าหน้าที่ ขร. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้
เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65  
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O35 & O38 
- ขร . ได้จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการเพื่อ
ป ้ อ ง ก ั น ก า ร ท ุ จ ร ิ ต  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยมีการ
ปรับปรุงและทบวนแผนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O39 
- ขร. ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
เรื่องทุจริต ที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย รวมทั้ง
ช่องทางการติดตาม ผ่านเว็บไซต์ของ ขร. 
โดยปัจจุบัน ขร. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O30 
-ป ัจจ ุบ ัน ขร .  ได้ มอบหมายกลุ่ม
ตรวจสอบภายในด ูแลร ับผ ิดชอบ
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานและฝ่ายวินัยฯ ดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตตาม
อำนาจหน้าที ่

- ทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป ้องก ันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

84.38 

- จัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

78.13 

I27 หน่วยงานของท่าน
มีปัญหาการทุจริตที ่ยัง
ไม่ได้ร ับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด 

82.38 กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล  
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

I28 หน่วยงานของท่าน 
ม ี ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

82.02 กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

- เผ้าระวังการทุจริต 83.44 
- ตรวจสอบการทุจริต 82.38 
- ลงโทษทางวินัย                
เมื่อมีการทุจริต 

80.25 

https://www.drt.go.th/library/ita-2565
https://www.drt.go.th/library/ita-2565
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20%20ข้อ
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20%20ข้อ
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20%20ข้อ
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20%20ข้อ


 

  

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
I30  หากท ่านพบเห็น
แนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต ่อประเด ็นด ังต ่อไปนี้  
อย่างไร 

77.70 1.  กำหนดแนวทาง/
มาตรการ ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ช่อง
ทางการร้องเร ียน การ
ติดตามเรื ่องร ้องเร ียน 
บทลงโทษ ให้ชัดเจน 
2. ประชาส ัมพ ันธ ์ใน
เว ็บไซต ์หล ักของ ขร. 
แ ล ะ แ จ ้ ง เ ว ี ย น ใ ห้
หน่วยงานรับทราบ 
3. สำนักงานเลขานุการ
กรม โดยกล ุ ่มบร ิหาร
ทร ัพยากรบ ุคคล แจ้ง
เ ว ี ย น แ น ว ท า ง ใ ห้
บ ุ ค ล า ก ร ใ น ส ั ง กั ด
รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.พ.ศ. 
2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

ขร. ได้มีประกาศเรื ่อง มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการเรื ่องร้องเรียนกรณี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  กรมการ
ขนส่งทางรางและคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ โดยประกาศ เมื่อวันท่ี  18 เม.ย. 65 
และได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ ขร. 
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบ เรียบร้อย
แล้ว บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565   
ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

- สามารถร้องเรียนและ
ส ่ งหล ั กฐาน ได ้ อย ่ า ง
สะดวก 

79.28 

- สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 

77.19 

- ม ั ่ น ใ จ ว ่ า จ ะ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ก า ร อ ย ่ า ง
ตรงไปตรงมา 

79.28 

- มั ่นใจว ่าจะปลอดภัย
และไม่ม ีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

75.06 



 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)     

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) 
แผนการดำเนินงาน 
O11 รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

0.00 จัดทำรายงานความก้าวหน้า
ในการดำเน ินงานตามแผน
ดำเน ินงานประจำ ป ีในข้อ 
o10 เสนอ อขร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน 
ขร.ร ับทราบ โดยการจัดทำ
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
ท ี ่ ม ี ข ้ อ ม ู ล ค รอบคล ุ ม ใ น
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมี ผอ. กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จ ัดทำรายงาน
ความก ้าวหน้าในการดำเน ินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี ในข้อ O10 เสนอ อขร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. และแจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายใน ขร.รับทราบ โดยการจัดทำข้อมูลเป็น
รายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565   
ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
การให้บริการ 

O16 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

0.00 จัดทำรายงานแสดงผลสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการของ ขร. ของปี พ.ศ. 
2564 เผยแพร ่ ในเว ็ บไซต ์ หลั ก              
ของ ขร. เพื ่อแจ้งให้บุคลากรภายใน ขร. 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ขร. รับทราบ 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผูร้ับผดิชอบ 
โดยมี ผอ. กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้กำกับติดตาม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ ของ ขร. โดยได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว 
บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O16 

O17 E-Service 0.00 จัดทำช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือ
ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของ ขร. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยที่ผ ู ้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมายัง ขร. ทั้งนี้สามารถเข้าถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของ ขร. 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผูร้ับผดิชอบ 
โดยมี ผอ. กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้กำกับติดตาม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดทำ
จัดทำช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือ
ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของ ขร. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือ E-Service บนเว็บไซต์หลักของ ขร. 
เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O17 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)  
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23  สร ุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

0.00 จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ขร. 
เป ็นข้อม ูลแบบรายเดือน ที ่ม ีข ้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอ อขร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ 
ในเว ็บไซต์หลักของ ขร. เพื ่อแจ้งให้
บุคลากรภายใน ขร. และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มพัสดุ อาคาร
สถานท่ี และยานพาหนะ 
สำนักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม เป็นผู้
กำกับติดตาม 

กล ุ ่ มพ ั สด ุ  อาคารสถานท ี ่  และ
ยานพาหนะ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของ ขร. เป็นข้อมูลแบบรายเดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อย
แล้ว บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O23 

https://www.drt.go.th/library/ita-2565
https://www.drt.go.th/library/ita-2565


หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 

0.00 จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ขร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ 
อขร. พ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบ ก ่อน
เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. ก่อนเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ขร. และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ ่มพัสดุ อาคารสถานที ่ และยานพาหนะได้
จ ัดทำรายงานผลการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างของ ขร. 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่             
บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O24 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ) 
O25 น โ ย บ ายกา ร
บร ิ ห า รทร ัพยากร
บุคคล 

0.00 จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที ่ยังใช้บังคับในขร. ในปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งเป็นการแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด 
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
กำหนดในนามของ ขร. เสนอ อขร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน ขร.รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม               
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับใน ขร. ในปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งเป็นการแสดงนโยบายของอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางราง โดยประกาศเมื ่อว ันที ่ 18 เม.ย. 65 และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว บน
เว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O25 

O26 การดำเนินการ
ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร
บร ิ ห า รทร ัพยากร
บุคคล 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับ
ตามนโยบายหรอืแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในข้อ o25 ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 
2565 เสนอ อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. และแจ้งเวียนให้
บุคลากรภายใน ขร.รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม เป็นผู้
กำกับติดตาม 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำรายงานแสดงการ
ดำเนินการท่ีมีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข ้อ o25 ซึ ่งเป็นการ
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ 
ขร. เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O26 

O27 หลักเกณฑ์การ
บร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

0.00 จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับใน ขร. ในปี พ.ศ. 2565 เสนอ 
อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ขร. และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม เป็นผู้
กำกับติดตาม 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน ขร. 
ในปี พ.ศ. 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. 
เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O27 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส) 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

0.00 จ ัดทำค ู ่ม ือหร ือแนวทางการ
ดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่
เก ี ่ยวข ้อง ก ับการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ 
ขร. เสนอ อขร. พิจารณาให้ความ
เห ็นชอบ ก ่อนเผยแพร ่  ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

ขร. ได้ม ีประกาศ เร ื ่อง มาตรการและแนวทางปฏิบ ัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ ้าหน ้าที่   กรมการขนส ่งทางรางและค ู ่มือ             
การปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยประกาศ เมื ่อวันที่ 18 เม.ย. 
2565 และได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ ขร.         
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี ขร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ขร. 
ร ั บ ท ร า บ เร ี ยบร ้ อยแล ้ ว บนเว ็ บไซต ์ ของ ขร. คื อ
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O29 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช ่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น 

0.00 จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของ ขร. ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ในเว็บไซต์หลักของ ขร. 
และประชาสัมพันธ์เพื ่อแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนไดส้ว่น
เสีย ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
และ 
กลุม่เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
ประชาสมัพันธ ์
และกลุม่
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม และ ผอ. กอง
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน เป็น
ผู้กำกับติดตาม 

กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดทำช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของ ขร. ผ่านทางช่องทางออนไลน์  บนเว็บไซต์
หลักของ ขร. และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน 
ขร. รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 24 มี.ค. 65 
บนเว็บไซต์ของ ขร. คือ https://www.drt.go.th/library/ita-
2565  ข้อ O32 
 

  



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็น
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห ็นถ ึงการให ้ความสำค ัญก ับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส เสนอ อขร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่                     
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื ่อแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
และ 
กลุ่มบรหิารงาน
และช่วยอำนวยการ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
และ 
กลุ่มบรหิารงานและ
ช่วยอำนวยการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 14.30 น.  นายสรพงศ์ 
ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการ
แทน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เป็นประธานในการ
มอบนโยบายในการปฏ ิบ ัต ิราชการของ ขร. เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทาง
ราง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าร่วมรับฟัง
การมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 
2 ขร. และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM  โดย
เผยแพร่บนเวบ็ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O35 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
O37 การดำเนินการ
เพ ื ่ อจ ั ดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ ขร. ในปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o36 เสนอ อขร. พิจารณา
ให ้ความเห ็นชอบ ก ่อนเผยแพร ่ใน
เว ็บไซต ์หล ักของ ขร. เพ ื ่อแจ ้งให้
เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย               
กลุ่มพัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
โดยมเีลขานุการกรม 
และ หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ             
มิชอบของ ขร. ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อย
แล้ว คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O37 

  

https://www.drt.go.th/library/ita-2565


หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

0.00 จดักิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ 
ขร. ม ีท ัศนคต ิ  ค ่ าน ิยมในการ
ปฏิบัต ิงานอย่างซื ่อสัตย ์ส ุจริต          
มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
ตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐและสอดคล้อง                  
ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เสนอ อขร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในเว็บไซต์
หลักของ ขร. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ ขร. รับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติต่อไป และเพื่อเป็นการแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของ ขร. ทราบด้วย 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
และ 
กลุ่มบรหิารงาน
และช่วยอำนวยการ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
และ 
กลุ่มบรหิารงานและ
ช่วยอำนวยการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

ขร. ได้จัดกิจกรรมแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที ่ของ ขร. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 65 
เวลา 14.30 น.  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เป็น
ประธานในการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของ ขร.             
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพิเชฐ 
คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตลอดจน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ ขร. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 ขร. และผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม ZOOM  ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. จะ
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ขับเคลื ่อน ขร. ให้เป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใส ต่อไป และไดเ้ผยแพร่บนเว็บ ขร. คือ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O38 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O41 รายงานผลการ
ดำเน ินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 

0.00 จ ั ดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เสนอ อขร. พิจารณา
ให ้ความเห ็นชอบ และรายงาน
กระทรวงคมนาคม เพื ่อทราบด้วย 
ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. 
เพื่อประชาสมัพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี ขร. 
และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบต่อไป 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จ ัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเน ิ นงานตามแผนปฏ ิ บ ั ต ิ การป ้ องก ั นการท ุ จริ ต                       
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ขร. โดยได้รายงานอธิบดี
กรมการขนส่งทางรางและกระทรวงคมนาคม 
ทั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O41 



หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม ผลการดำเนินการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0.00 จัดทำรายงานแสดงผลแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ ขร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลรายละเอียด
การวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู ่การปฏิบ ัต ิของ ขร.                 
เป็นต้น และมีแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ภายใน ขร. ให้ดีขึ้นโดยสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เสนอ อขร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ ้าหน้าที ่ ขร. และผู ้มีส่วนได้เสีย 
รับทราบต่อไป 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA ของ ขร . ประจำป ี งบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการขับเคลื่อน
เพื ่อยกระดับคะแนนการประเม ิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้
เสนอ อธ ิบด ีกรมการขนส ่ งทางราง 
พ ิจารณาให ้ความเห็นชอบแล้ว ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที ่ คค 0901.4/457        
ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. 
เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O42 
 

O43 การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0.00 จัดทำรายงานแสดงก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ขร.  
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ขร. ในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัต ิอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ อขร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ ้าหน้าที่  ขร. และผู ้มีส่วนได้เสีย 
รับทราบต่อไป 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

ขร. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน ขร. และผลการ
ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน 
เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ ขร. 
เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O43 



                      

ผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม             
 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการขนส่งทางราง 

--------------------------------------- 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมการขนส่งทางราง              

ทำให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เพ่ือพัฒนาให้ดี
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
          1. การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประเมิน ITA สำหรับบุคลากร ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.              
มาบรรยายให้ความรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ขร. ในการให้ความสำคัญและดำเนินการตอบแบบ OIT ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA  เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ขร. และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

2.  การประชาส ัมพ ันธ ์แผนการดำเน ินงาน แผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำป ี  หร ือประเด ็นอ ื ่นๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง บนเว ็บไซต ์หล ักของหน ่วยงาน 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O18 - O20 

3. กำหนดคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานในภารกิจ/งานบริการ ของหน่วยงานใช้ชัดเจน 
4. แจ้งเวียนปฏิทินการประเมิน ITA แนวทางการประเมินฯ และแผนปฏิบัติการประเมินฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในภายนอกของ ขร. ทราบทุกช่องทาง โดยบนเว็บไซต์

หลักของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 www.drt.go.th หัวข้อ สื่อ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
และ https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย โดยไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  
6. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึงเพ่ิม

ช่องทางในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
7. นำเรื่องการประเมิน ITA บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของแต่ละ สำนักงาน/กอง/กลุ่ม  โดยมอบหมายหรือระบุเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และมอบหมายหรือ

ระบุผู้กำกับติดตาม ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสมือนกับการปฏิบัติราชการตามปกติ ของ ขร. ต่อไป 
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง จึงได้นำผลการวิเคราะห์ข้างต้นมากำหนดแนวทาง ในการขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  พร้อมทั้งมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบสนอง ต่อสถานการณ์
และความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน และมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O18
https://www.drt.go.th/library/ita-2565%20ข้อ%20O7%20ข่าวประชาสัมพันธ์%20การประเมิน%20ITA%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ


กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ รายละเอียดในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 
1. การเตรียมการ/ข้อมูล 
     1.1 ทบทวน ศึกษารายละเอียด
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบของ
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ท ี ่  1  –  1 0  แ ล ะ ศ ึ ก ษ า
องค์ประกอบของข้อมูลที่ต้องดำเนินการ
และเปิดเผย พร้อมทั้งทำความเข้าใจใน
รายละเอียดของแต่ละประเด็นข้อคำถาม 
1.2 ระดับนโยบาย : สั่งการ มอบหมาย 
ถ่ายทอด กำกับ และให้ความสำคัญ
ครอบคลุมทุกสำนักงาน/กอง/กลุ่ม โดย
ผู้บริหาร และกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญ 
โดยกำหนดเป้าหมายผลการประเมนิ ITA 
มีคะแนนร ้อยละ 85 ข ึ ้นไป เพ ื ่อให้
สอดคล้องตามเป้าหมายระดับประเทศ 
ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากร ขร. 
โดยแบ่งภารกิจความรับผิดชอบของ
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ให้ชัดเจน 
ระดับปฏิบัติ : มอบหมายสำนักงาน/
กอง/กลุ ่ม/ผู ้ร ับผิดชอบ แบ่งภารกิจ                 
ในการกำก ับ ด ูแล ต ิดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(๑) แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ในสังกัดทราบ 
(2) ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานการประเมิน ITA ของ ขร. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์
ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
3) กำหนดแนวทางหรือมาตรการที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความความโปร่งใส
ภายในของกรมการขนส่งทางรางพร้อมมอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ใน
แต่ละประเด็นของการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(4) จัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(๕) สื่อสารแผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และร่วมดำเนินการตามแผน 
(6) แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งรายละเอียด/คู่มือแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ในสังกัด ศึกษาทำความ
เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA  ของหน่วยงาน พร้อมช่องทางการติดต่อ กำกับ ติดตาม 
(7) จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง การ
ประเมิน ITA สำหรับบุคลากร ขร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากร
จาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
ขร. ในการให้ความสำคัญและดำเนินการตอบแบบ OIT  ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตาม
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ก.พ. - มี.ค.2565 - กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (สท.) ได้มีหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ คค. 
0901.4/154 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2565 แจ้งเวียนปฏิทินการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งรายละเอียด/คู่มือแนวทางการ
ประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ ในสังกัด ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA  ของ ขร. 
พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการติดต่อ กำกับ ติดตาม และได้มีหนังสือ          
ด่วนที่สุด ที่ คค 0901.4/267 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565  แจ้งเวียนผล
คะแนนการประเมิน ITA  ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้
สำนักงาน/กอง/กลุม่ ในสังกัดทราบ เรียบร้อยแล้ว  
-สท. ได้จัดทำรายงานแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ ขร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
คะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เสนอ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ คค 0901.4/457 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของ ขร. เรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ 
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O42 
-ขร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง การประเมิน ITA สำหรับ
บุคลากร ขร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก 
สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้ฯ เมื ่อวันที ่ 8  มีนาคม 2565             
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ขร. และผ่านระบบออนไลน์ และได้เผยแพร่          
บนเว ็ บไซต ์ หล ั กของ ขร . เร ี ยบร ้ อยแล ้ ว บนเว ็ บไซต์  
https://www.drt.go.th/library/ita-2565 ข้อ O7 
-จัดประชุมคณะทำงาน การดำเนินงานการประเมิน ITA  ของ ขร. เพื่อทบทวน
และวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื ่อว ันที ่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
09.30 - 12.00 น. ณ ขร. บนเว็บไซต์ https://www.drt.go.th/library/ita-
2565 ข้อ O7 



 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ รายละเอียดในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนนิการ ผลการดำเนนิการ 
๒. การจัดเก็บข้อมูล 
    2.1 จัดเก็บข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านทาง URL โดยตรง และเผยแพรใ่น
หัวข้อหรือตำแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าใจและสืบค้นได้และสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา 
    2.2 ชี ้แจงและเสริมสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินให้แก่คณะทำงาน/ผู ้รับผิดชอบ ITA 
ของแต่ละสำนักงาน/กอง/กลุ่ม 

(๑) ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT 
(๒) แจ้งสำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการ
นำส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ Admin ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเข้าระบบ ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด 
(๓) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT 
(๔) Admin ของหน่วยงานนำเข้าข้อมูลตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
และเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

ม.ค. - มี.ค. 2565 สท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค. 0901.4/154 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2565 แจ้งเวียนขอ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่งให้ สท. 
ภายในวันที่ 8 ก.พ. 65 และแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบ ตามแบบ OIT จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยจัดส่งข้อมูลให้ สท. ภายในวันที่ 18 มี.ค. 64 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม 
ขร.และเว็บไซต์หลักของ ขร. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT  โดยบนเว็บไซต์ของ ขร.  
https://www.drt.go.th/library/ita-2565  ข้อ O7 
และ สท. ไดเ้สนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ข้อมูลตามแบบ  IIT และ EIT เรียบร้อยแลว้ 
ตามหนังสือ สท. ด่วน ท่ี คค 0901.4/231 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2565 

๓. การกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การเก็บข้อมูล 
    3.1 กำหนดช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูล 
และติดตามประเด็นการดำเนินการตาม
ตัวชี ้วัดและแบบวัด IIT EIT OIT ผ่านทาง
โทรศัพท์ ผ่านช่องทางออนไลน์ E-mail : 
Ser_hr@drt.go.th ฯลฯ 
    3.2 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การ ทุจริต กระทรวงคมนาคม (ศปท.คค) 
เป็นหน่วยงาน ท่ีให้คำปรึกษา แนะนำ ให้
ความรู้ ในหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน
การประ เม ิน  และกำก ับต ิดตามการ
ดำเนินงาน ITA ของ ขร. 

(๑) จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานการประเมิน ITA ของ ขร. และ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยให้
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าท่ี ที่รับผิดชอบรายงานผลข้อมูล (OIT) 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และร่วมกันให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป 
(๒) กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลตามแบบเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
(๓) แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ ่มเติม ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของการตอบแบบวัด IIT และ EIT
ภายหลังการนำเข้าข้อมูลตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว 
ทั ้งนี ้เพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ได้รับทราบข้อมูล
ครบถ้วนทุกด้าน ก่อนดำเนินการตอบแบบวัด IIT และ EIT ต่อไป 

ม.ค. - พ.ค. 2565 -สท. ได้มีหนังสอื ด่วนท่ีสุด ท่ี คค0901.4/267 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 65 แจ้งเวียน 
เร่งรัดให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ตามแบบ OIT จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ 
สท. ภายในวันที ่ 12 เม.ย. 65 เพื ่อที ่ สท. จะได้นำข้อมูลดังกล่าว เสนอ 
คณะทำงานการประเมิน ITA ของ ขร. เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอ อธิบดีกรมการ
ขนส่งราง พิจารณา อนุมัติข้อมูล OIT ตามกำหนด คือภายในวันท่ี 30 เม.ย. ต่อไป 
และ สท. ไดมี้หนังสือที่ คค 0901.4/354 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 เพื่อเชิญ
ประชุมคณะทำงานการประเมิน ITA ของ ขร. เพื่อเร่งรัดและกำกับติดตาม พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบ OIT และพิจารณามอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ สท. ภายในวันที่ 12 เม.ย. 65 เพื่อ
รวบรวมเสนออธิบดีกรมการขนส่งราง พิจารณาอนุมัติข้อมูล OIT ตามกำหนด      
คือภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 ต่อไป พร้อมทั้งจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม    
การตอบแบบวัด IIT และ EIT ผ่านไลน์กลุ่มของ ขร. ในวันท่ี 1 พ.ค. 65 ต่อไปด้วย 
- สท. ได้ปรึกษาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินฯ กับ ศปท.คค. และได้รับ
คำแนะนำฯ ท่ีเป็นประโยชน์ในการยกระดับและพัฒนาการประเมินฯ เช่น การตอบแบบวัด 
OIT ข้อ O29  เป็นต้น 

(๔) รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
ให้ผู ้บริหารและสำนักงาน/กอง/กลุ ่ม/ผู ้ร ับผิดชอบ ในสังกัดทราบ                  
เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการในปีถัดไป 

ส.ค. - ก.ย. 2565 มีแผนท่ีจะดำเนินการทันที หลังทราบผลการประเมินฯ 
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