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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบดา้นข้อมูล
O42 มาตรการส่งเสริม o แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

คุณธรรมและความโปร่งใส ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
ภายในหน่วยงาน o มขี้อมลูรายละเอยีดการวเิคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่องหรือ
จุดออ่นทีจ่ะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดีขึ้นทีม่คีวาม
สอดคล้องกบัผลการประเมนิฯo มกีารก าหนดแนวทางการน าผลการวเิคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพือ่ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
 ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวเิคราะห์ ผลการประเมนิฯ โดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ
 อย่างน้อยประกอบด้วยการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กีย่วข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวธิกีารปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล                                          
                        ข้อควรระวัง
หน่วยงานไมไ่ด้ท าการวเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA แต่น าข้อเสนอแนะของ
ทีป่รึกษาจากระบบ ITAS มาแสดงโดยตรง

O43 การด าเนินการมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ

o แสดงความกา้วหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการ
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โปร่งใสในการท างาน o มขี้อมลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (สลร.สท.) ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม                
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เรียบร้อยแล้ว  

สำหรับตัวชี้วัด ข้อ O42 เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของ ขร. 
โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พบว่า 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล                  
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต รวมทั้งหมด 43 ข้อ โดย ขร. ได้ดำเนินการตอบแบบ OIT  ได้คะแนนเต็ม                   
100 คะแนน  มีจำนวน 27 ข้อ และได้คะแนน 0 คะแนน มีจำนวน 16 ข้อ ทั้งนี ้เนื ่องจาก ขร. ตอบแบบ OIT                             
ไม่ครบถ้วนบางส่วนและบางส่วนไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินฯ และการพิจารณาจากผลคะแนนที ่ต่ำกว่า                         
85 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น                
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ                       
การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งหมด 14 ข้อ 

ทั้งนี้ สลร. สท. ได้เสนอแนวทาง/มาตรการ เพื่อพัฒนาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน หรือประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ของตัวชี้วัด                  
ข้อ O42 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม             
 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------- 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐเครื ่องมือหนึ่ง                 
โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ
และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน                     
การดำเนินงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกท้ังยังคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน
และหลากหลายมิติการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ                   
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้                
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการหรือผู ้ต ิดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว ็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที ่ปร ึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู ้เช ี ่ยวชาญและคนกลาง                       
(third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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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 

ในการนี ้ เพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                               
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวม                                   
ของการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินที่สามารถนำไปใช้ประกอบการ
วางแผนพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕                       
จึงได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมการขนส่งทางราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
มาประกอบการวางแผนการบริหารจัดการภายในปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทาง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ภายในกรมการขนส่งทางราง 
ใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ โดยมุ่งเน้นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน                     
และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศเรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
กรมการขนส่งทางราง ได้ 71.24 คะแนน (ระดับผลการประเมิน C) แบ่งเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตารางแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

เครื่องมือ ตัวชี้วดั 
ผลคะแนน (ร้อยละ) 

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ภาพรวมระดับประเทศ 
แบบวดัการรับรู้ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 92.66 89.80 92.44 
๒. การใช้งบประมาณ  84.32 79.84 85.89 
๓. การใช้อำนาจ 87.14 84.50 88.93 
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.56 78.44 85.30 
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.26 80.69 86.77 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency 
Assessment : EIT 

๖. คุณภาพการดำเนินงาน  94.13 87.02 88.24 
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  92.97 83.44 88.24 
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 92.19 82.44 85.44 

 
แบบตรวจการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

๙. การเปิดเผยข้อมูล   63.79 97.29 77.31 
๑๐. การป้องกันการทุจริต 25.00 94.10 66.21 

ผลคะแนนภาพรวม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 71.24 (ระดับ C) 88.37 (ระดับ A)  81.25 (ระดับ B) 
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อันดับ ผลการประเมินหน่วยงาน 
ในกระทรวงคมนาคม (คะแนนเ ลี่ย) 

ผลการประเมินรายกระทรวง 
(คะแนนเ ลี่ย) 

ผลการประเมินรายประเภท 
(คะแนนเ ลี่ย) 

1 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 95.82 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 95.42 องค์กรอัยการ  95.82 
2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 95.26 กระทรวงการท่องเท่ียวและกี า  95.41 กองทุน  94.12 
3 ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 
92.84 กระทรวงกลาโหม  95.22 องค์กรศาล  93.62 

4 กรมทางหลวงชนบท 92.58 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  94.51 รัฐวิสาหกิจ  93.31 
5 กรมเจ้าท่า 91.66 กระทรวงการคลัง  94.37 องค์การมหาชน  93.26 
6 กรมทางหลวง 91.49 กระทรวงมหาดไทย  94.29 หน่วยงานของรัฐอื่น    92.90 
7 กรมท่าอากาศยาน 90.24 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม  
93.81 จังหวัด  92.43 

8 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 89.02 กระทรวงวัฒนธรรม  93.40 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
  

92.38 

9 กรมการขนส่งทางบก 88.94 ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  93.26 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  

92.18 

10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 87.94 กระทรวงแรงงาน  92.86 กรมหรือเทียบเท่า  92.07 
11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 
87.91 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  92.67 เทศบาลนคร  91.25 

12 สถาบันการบินพลเรือน 87.72 กระทรวงการต่างประเทศ  92.56 องค์กรอิสระ  91.10 
13 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด 
87.72 กระทรวงพลังงาน  91.99 สถาบันอุดมศึกษา  89.87 

14                         87.72 กระทรวงอุตสาหกรรม  91.98 เทศบาลเมือง  85.28 
15                           

              
86.52 กระทรวงศึกษาธิการ  91.88 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ  
84.44 

16 การรถไ แห่งประเทศไทย 83.45 ส านักนายกรัฐมนตรี  91.70 องค์การบริหารส่วนต าบล
  

80.72 

17 ส านักงานการบินพลเรือน แห่ง
ประเทศไทย 

83.40 กระทรวงพาณิชย์  91.65 เทศบาลต าบล  79.48 

18 กรมการขนส่งทางราง 71.24 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  91.61 - - 
19 - - กระทรวงยุติธรรม  91.33 - - 
20 - - กระทรวงสาธารณสุข  91.17 - - 
21 - - กระทรวงคมนาคม  88.37 - - 

แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับหน่วยงานต่างๆ 
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ขร. ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากผลคะแนนข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน                           
โดยพิจารณาจากผลคะแนนที่ได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พบว่า 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล                  
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต รวมทั้งหมด 43 ข้อ โดย ขร. ได้ดำเนินการตอบแบบ OIT  ได้คะแนนเต็ม                   
100 คะแนน  มีจำนวน 27 ข้อ และได้คะแนน 0 คะแนน มีจำนวน 16 ข้อ ทั้งนี้เนื ่องจาก ขร. ตอบแบบ OIT                             
ไม่ครบถ้วนบางส่วนและบางส่วนไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินฯ และการพิจารณาจากผลคะแนนที ่ต่ำกว่า                         
85 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น                
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ                       
การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งหมด 14 ข้อ 

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

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 
I3 บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านม ีพฤต ิกรรม                 
ในการปฏิบัต ิงานตาม
ประเด ็นด ั งต ่อไปนี้
อย่างไร 

84.85 กำหนดมาตรการที่แสดงถึง
การเสร ิมสร ้างว ัฒนธรรม
องค ์ กร ให ้ เ จ ้ าหน ้ าที่                    
ของหน่วยงานม ีท ัศนคติ  
ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย ่ า งซ ื ่ อส ั ตย ์ ส ุ จริ ต 
สอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดที ่ 9 
ข้อ O38 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
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 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 87.63 
- ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 

85.56 

- พร้อมรบัผดิชอบ              
หากความผิดพลาดเกดิ
จากตนเอง 

81.38 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I7 ท ่ าน ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ
แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี     
ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

68.91 1. ส ำ น ั ก ง า น / ก อ ง                            
ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ในเว็บไซต์หลัก
ของ ขร. และแจ้งเวียนให้
ส ำน ั ก งาน/กอง/กลุ่ ม                       
ในสังกัด ขร. รับทราบ 
2. สำนักงาน/กอง ในสังกัด ขร. 
แจ ้งเว ียนแผนการใช ้จ ่าย
งบประมาณประจำป ี ให้
บุคลากร ในหน่วยงานรับทราบ 

กลุ่มบริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม 
เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
I12 หน่วยงานของ
ท่าน เปิดโอกาสให้
ท่านมีส ่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ                   
ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

73.75 1. กำหนดช ่ องทางให้
บุคลากรใน ขร. มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถ ึ งการ
ส อ บ ถ า ม  ท ั ก ท ้ ว ง            
หร ื อร ้องเร ียน เก ี ่ยวกับ
งบประมาณ 
2. จัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาส 
3. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ใช้จ่ายในหน้าเว็บไซต์หลัก
ของ ขร. และแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัดรับทราบ
แ ล ะ ร ่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
บริหาร 
งานคลัง 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม  
เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

- สอบถาม 77.22 
- ทักท้วง 74.13 
- ร้องเรียน 69.91 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
I13 ท ่ านได ้ รั บ
มอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

80.34 1. จัดทำนโยบายการบริหาร
ทร ัพยากรบ ุ คคลท ี ่ มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค ์                     
เพื ่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่ม ีความ
โปร ่ งใสและม ีค ุณธรรม            
โดยเป็นนโยบายของผู้บริหาร
ส ู งส ุดและถ ่ายทอดไปสู่
ผ ู ้บริหารเพื ่อใช้ยึดถือและ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ที่ 9 ข้อ O25 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให ้ แก ่ บ ุ คลากรภายใน
หน่วยงานทราบผ่านช่องทาง                      
ที ่หลากหลาย เช่น การจัด
ประช ุ มช ี ้ แจง จ ั ดทำ
หน ั งส ื อเว ี ยน เผยแพร่               
บนเว ็ บ ไซต ์ หล ั กของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
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 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
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 .  ก ำหนดแนวทา ง /
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
2. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
หลักของ ขร. และแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานรับทราบ 
3. สำนักงานเลขานกุารกรม 
โดยกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล แจ้งเวียนแนวทาง/
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ให้บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
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 

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

80.38 1. กำหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ หลักเกณฑก์าร
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
ก า ร พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร 
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากร และ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกำลังใจ 
สอดคล ้ องก ั บต ั วช ี ้ วั ด               
ที่ 9 ข้อ O27 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
น โ ย บ า ย ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์
การบร ิ หารและพ ัฒนา
ทร ัพยากรบ ุคคลให ้ แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบผ ่ านช ่ องทางที่
หลากหลาย เช ่น การจัด
ประช ุ มช ี ้ แจง  จ ั ดทำ
หนังสือเวียน เผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
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 

  



9 
 

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

61.53 1 .  ก ำ ห น ด แ น ว ท า ง
ขั้นตอนการขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน เช่น การยืม
คอมพิวเตอร์ของราชการ 
เป็นต้น 
2. ประชาสัมพันธ์ และ
แจ ้งเว ียนให ้หน่วยงาน
รับทราบ 
3. กองยุทธศาสตร์และ
แ ผ น ง า น  โ ด ย ก ลุ่ ม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เวียนแนวทางให้บุคลากร 
ในสังกัดรับทราบ 

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 

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/
ระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ การขอ
อน ุญาตท ี ่ ช ัด เจนและ
สะดวก รวมทั้งกำกับดูแล
และตรวจสอบการ ใ ช้
ทร ัพย ์ส ินของราชการ
อย่างสม่ำเสมอ 
2. ประชาสัมพันธ์ และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ 

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 

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.  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 

มอบหมายกลุ่ม
พัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
I24 หน ่ วยงานของ
ท่าน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการ
นำไปใช ้ประ โยชน์
ส่วนตัว 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 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
I26  หน ่วยงานของ
ท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

81.25 1. ผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วม
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห ็ น ถ ึ ง ก า ร
ส ่งเสร ิมหน่วยงานด้าน
ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร ่งใส สอดคล ้องกับ
ตัวช้ีวัดที่ 10 ข้อ o35 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
เพ ื ่อป ้องก ันการท ุจริต 
หรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร ่ งใสของ
หน่วยงาน สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดที่ 10 ข้อ o39 
3. จ ัดให ้ม ีการทบทวน
นโยบาย หรือมาตรการ
ป ้ อ งก ั นการท ุ จ ร ิ ต ใน
หน่วยงานเป็นประจำทุกปี 
4. จ ัดให ้ม ีช ่องทางการ
ร ้ องเร ี ยน เร ื ่ องท ุ จริ ต                 
ท ี ่ เข ้ าถ ึ งง ่ าย ปลอดภัย 
รวมทั้งช่องทางการติดตาม 
5) จ ั ดให ้ม ี ฝ ่ ายท ี ่ ด ู แล
ร ับผ ิดชอบเก ี ่ยวก ับการ
ป้องกันการทุจร ิตภายใน
หน่วยงาน และดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
ทุจร ิต ด ้วยความรวดเร็ว 
ตรงไปตรงมา และรายงาน
สรุปผลการดำเนินการแก้ไข
การทุจริต และเผยแพร่ให้
บุคลากรภายใน ขร. ทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
และ 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

- ทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ 

84.38 

- จัดทำแผนงานด้าน
ก า ร ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

78.13 

I27  หน ่วยงานของ
ท ่ า น ม ี ป ั ญ ห า ก า ร
ทุจริตที่ยังไม่ไดร้ับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

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 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

I28 หน ่วยงานของ
ท่าน มีการดำเนินการ
ด ังต ่อไปน ี ้  ต ่อการ
ท ุจร ิตในหน ่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

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 
สำนักงานเลขานุการ
กรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม 

- เผ้าระวังการทุจริต 83.44 
- ตรวจสอบการทุจริต 82.38 
-  ล ง โ ทษทา งว ิ นั ย                
เมื่อมีการทุจริต 

80.25 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
I30 หากท่านพบเห็น
แนวโน้มการทุจร ิตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ข อ ง ท ่ า น  ท ่ า น มี
ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ต่ อ
ประเด ็นด ังต ่อไปนี้  
อย่างไร 

77.70 1 .  ก ำหนดแนวทา ง /
มาตรการ ในการแก้ไข
ป ัญหาการท ุจร ิต ช ่อง
ทางการร ้องเร ียน การ
ต ิดตามเร ื ่องร ้องเร ียน 
บทลงโทษ ให้ชัดเจน 
2.  ประชาส ัมพ ันธ ์ ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. และ
แจ ้งเว ียนให ้หน่วยงาน
รับทราบ 
3. สำนักงานเลขานุการ
กรม โดยกล ุ ่ มบร ิหาร
ทร ัพยากรบ ุคคล แจ้ ง
เวียนแนวทางให้บุคลากร
ในสังกัดรับทราบ 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                       
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมาย             
กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเลขานุการ
กรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
เป็นผู้กำกับตดิตาม - สามารถร ้องเร ียน

และส ่งหล ักฐานได้
อย่างสะดวก 

79.28 

- สามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ 

77.19 

- ม ั ่นใจว ่ าจะม ีการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร อ ย ่ า ง
ตรงไปตรงมา 

79.28 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

75.06 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)     

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
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
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
โดยมี ผอ. กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  
เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

  



12 
 

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
การให้บริการ 

O16 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

0.00 จ ัดทำรายงานแสดงผลสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ 
ขร. ของปี พ.ศ. 2564 เผยแพร่ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้งให้
บุคลากรภายใน ขร. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของ ขร. รับทราบ 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
โดยมี ผอ. กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้
กำกับติดตาม 

O17 E-Service 0.00 จัดทำช่องทางการให้บริการ
ข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของ ขร. 
ผ ่านเคร ือข่ายอินเทอร ์เน็ต 
โ ด ยที่ ผ ู ้ ข อ ร ั บบร ิ ก า ร ไ ม่
จำเป็นต้องเดินทางมายัง ขร. 
ท ั ้ งนี้ ส ามารถ เข ้ า ถ ึ งหรื อ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของ ขร. 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
โดยมี ผอ. กอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้
กำกับติดตาม 

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

0.00 จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ขร. เป็นข้อมูลแบบรายเดอืน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เสนอ อขร. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้ง
ให้บุคลากรภายใน ขร. และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ของ ขร. รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
พัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 

0.00 จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ ้ า ง ข อ ง  ข ร .  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ .  2564 
เสนอ อขร. พิจารณาให้ความ
เห ็นชอบ ก ่อนเผยแพร่ ใน
เว ็บไซต์หลักของ ขร. ก ่อน
เผยแพร่ ในเว็บไซต์หลักของ 
ขร. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ขร. 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ 
ขร. รับทราบ 

กลุ่มพัสดุ 
อาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 

มี.ค.- 4 เม.ย.
พ.ศ. 2565 

6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

มอบหมายกลุ่ม
พัสดุ อาคาร
สถานท่ี และ
ยานพาหนะ 
สำนักงาน
เลขานุการกรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการ
กรม เป็นผู้กำกับ
ติดตาม 

  



13 
 

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ
บร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 

0.00 จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในขร. ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง
เป็นการแสดงนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนด
ในนามของ ขร. เสนอ อขร. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ใน
เว็บไซต์หลักของ ขร. และแจ้งเวียน
ให้บุคลากรภายใน 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 

O26 การดำเนินการ
ต า ม น โ ยบ ายกา ร
บร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการที่
ม ีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบร ิ หารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 ซึ่งเป็น
การดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
เสนอ อขร. พ ิจารณาให ้ความ
เห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์
หล ักของ ขร. และแจ ้งเว ียนให้
บุคลากรภายใน 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 

O27 หลักเกณฑ์การ
บร ิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

0.00 จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่ย ังใช้
บังคับใน ขร. ในปี พ.ศ. 2565 
เสนอ อขร. พ ิจารณาให ้ความ
เห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์
หลักของ ขร. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ขร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 

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 

  



14 
 

หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช ่องทางการ
รับ ังความคิดเห็น 

0.00 จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของ ขร. ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ในเว็บไซต์หลักของ ขร. 
และประชาสัมพันธ์เพื ่อแจ้งให้
เจ้าหน้าที ่ ขร. และผู ้มีส่วนได้                
ส่วนเสีย 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 ์และ
กลุ่มเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 
โดยมเีลขานุการกรม 
และ ผอ. กองกอง
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้
กำกับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร ่วมของ ผ ู ้บร ิหารส ูงส ุดในปี                  
พ.ศ. 2565 โดยเป ็ นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปร ุง พัฒนา และส่งเสริม
หน ่วยงานด ้านค ุณธรรมและ
โปร่งใส เสนอ อขร. พิจารณาให้
ความเห ็นชอบ ก ่อนเผยแพร่                      
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 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 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
O37 การดำเนินการ
เพ ื ่ อจ ั ดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

0.00 จัดทำรายงานแสดงการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี ่ยงในกรณีที ่อาจก่อให้                
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ ขร.  ในปี งบประมาณ                        
พ.ศ. 2565 ทั ้งนี้ เป็นกิจกรรม
หรือการดำเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการ ดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อ o36 เสนอ อขร. พิจารณาให้
ความเห ็นชอบ ก ่อนเผยแพร่                      
ในเว็บไซต์หลักของ ขร. เพื่อแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 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 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

0.00 จั ดก ิ จกรรมที่ แสดงถ ึ งการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ ้าหน้าที ่ของ ขร. มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื ่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที ่ดี 
ร ั บผ ิ ดชอบต ่อหน ้ าท ี ่  ตาม
มาตรฐานทางจร ิยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและสอดคล้อง                  
ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จ ร ิ ย ธ ร ร ม  พ . ศ .  2 5 6 2                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เสนอ อขร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเผยแพร่ผลการ
ดำ เน ิ นการจั ดก ิ จกรรมฯ                           
ในเว ็บไซต์หล ักของ ขร. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ขร. 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป 
และเพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้มีส่วน
ได้เสียของ 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 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O41 รายงานผลการ
ดำเน ินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 

0.00 จ ัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป ้ อ งก ั นก ารท ุ จ ร ิ ต  ขอ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เสนอ 
อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และรายงานกระทรวงคมนาคม 
เพื่อทราบด้วย ก่อนเผยแพร่ใน
เว ็บไซต ์หล ักของ ขร. เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ขร. 
และผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ียของ ขร. 
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 
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หัวข้อการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ การรายงานผล การกำกับติดตาม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0.00 จัดทำรายงานแสดงผลแสดงการ
ว ิ เคราะห ์ ผลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเน ินงานของ ขร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก ้ไขโดยเร ่งด ่วน ท ี ่ม ีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปส ู ่ การปฏ ิ บ ั ต ิ ของ  ขร .                 
เป็นต้น และมีแนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื ่อข ับเคล ื ่อนการ
ส ่ งเสร ิมค ุณธรรมและความ
โปร ่งใส ภายใน ขร. ให ้ด ีขึ้น                  
โดยสอดคล ้ องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ เสนอ 
อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ 
ขร. เพ ื ่ อประชาส ัมพ ันธ ์ ให้
เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนไดเ้สยี 
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 

O43 การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0.00 จัดทำรายงานแสดงก้าวหน้าหรือ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน ขร.  โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อ
ส ่ งเสร ิมค ุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน ขร. ในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป ็ นการดำเน ินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ 
อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ 
ขร. เพ ื ่ อประชาส ัมพ ันธ ์ ให้
เจ้าหน้าที่ ขร. และผู้มีส่วนไดเ้สยี 
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 
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          ทั้งนี้จากวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ กรมการขนส่งทางราง ได้สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประเมิน ITA สำหรับบุคลากร ขร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อสร้างความรู้                
ความเข้าใจให้กับบุคลากร ขร. ในการให้ความสำคัญและดำเนินการตอบแบบ OIT ให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หรือประเด็นอื่น                  
ที่เก่ียวข้อง บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

3. กำหนดคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานในภารกิจ/งานบริการ ของหน่วยงานใช้ชัดเจน 
4. แจ้งเวียนปฏิทินการประเมิน ITA แนวทางการประเมินฯ และแผนปฏิบัติการประเมินฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งภายในภายนอกของ ขร. ทราบทุกช่องทาง 
5. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

ที่เข้าถึงง่าย โดยไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  
6. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา                  

การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี                
ข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

7. นำเรื่องการประเมิน ITA บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของแต่ละ สำนักงาน/กอง/กลุ่ม  
โดยมอบหมายหรือระบุเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และมอบหมายหรือระบุผู้กำกับติดตาม ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสมือนกับการปฏิบัติราชการตามปกติ ของ ขร. 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม             
 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
--------------------------------------- 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมการขนส่งทางราง ทำให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประเมิน ITA สำหรับบุคลากร ขร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อสร้างความรู้                
ความเข้าใจให้กับบุคลากร ขร. ในการให้ความสำคัญและดำเนินการตอบแบบ OIT ให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

2. การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หรือประเด็นอื่น                  
ที่เก่ียวข้อง บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

3. กำหนดคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานในภารกิจ/งานบริการ ของหน่วยงานใช้ชัดเจน 
4. แจ้งเวียนปฏิทนิการประเมิน ITA แนวทางการประเมินฯ และแผนปฏิบัติการประเมินฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งภายในภายนอกของ ขร. ทราบทุกช่องทาง 
5. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

ที่เข้าถึงง่าย โดยไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  
6. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา                  

การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี               
ข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

7. นำเรื่องการประเมิน ITA บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของแต่ละ สำนักงาน/กอง/กลุ่ม  
โดยมอบหมายหรือระบุเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และมอบหมายหรือระบุผู้กำกับติดตาม ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสมือนกับการปฏิบัติราชการตามปกติ ของ ขร. 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง จึงได้นำผลการวิเคราะห์ข้างต้นมากำหนดแนวทาง ในการขับเคลื ่อน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     
พร้อมทั้งมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้ดังนี้ 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ รายละเอียดในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนนิการ 
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 

(๑) แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ในสังกัดทราบ 
(2) ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานการประเมิน ITA ของ ขร. 
เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของ
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ รายละเอียดในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนนิการ 
1. การเตรียมการ/ข้อมูล 
1.2 ระดับนโยบาย : สั่งการ มอบหมาย 
ถ่ายทอด กำกับ และให้ความสำคัญ
ครอบคลุมทุกสำนักงาน/กอง/กลุ่ม โดย
ผู้บริหาร และกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญ 
โดยกำหนดเป้าหมายผลการประเมิน ITA 
มีคะแนนร้อยละ 85 ข ึ ้นไป เพื ่อให้
สอดคล้องตามเป้าหมายระดับประเทศ 
ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากร ขร. 
โดยแบ่งภารกิจความร ับผ ิดชอบของ
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ให้ชัดเจน 
ระดับปฏิบัติ : มอบหมายสำนักงาน/
กอง/กลุ ่ม/ผู ้ร ับผิดชอบ แบ่งภารกิจ                 
ในการกำก ับ ด ูแล ต ิดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(3) กำหนดแนวทางหรือมาตรการที ่แสดงถึงการส่งเสริม
คุณธรรมและความความโปร่งใสภายในของกรมการขนส่ง                  
ทางรางพร้อมมอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ผู ้รับผิดชอบ                  
ในแต่ละประเด็นของการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(4) จัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน                    
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(๕) สื ่อสารแผนการขับเคลื ่อนการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และ
ร่วมดำเนินการตามแผน 
(6) แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งรายละเอียด/คู่มือแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงาน/กอง/
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ในสังกัด ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ                   
การประเมิน ITA  ของหน่วยงาน พร้อมช่องทางการติดต่อ 
กำกับ ติดตาม 
(7) จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสตูร
แนวทาง การประเมิน ITA สำหรับบุคลากร ขร. ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. 
มาบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
ขร. ในการให้ความสำคัญและดำเนินการตอบแบบ OIT                       
ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
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๒. การจัดเก็บข้อมูล 
    2.1 จัดเก็บข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดย
สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL โดยตรง 
และเผยแพร ่ในห ัวข ้อหร ือตำแหน่งที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเขา้ใจและสืบค้นได้
และสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา 
    2.2 ชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินให้แก่คณะทำงาน/ผู้รบัผดิชอบ ITA 
ของแต่ละสำนักงาน/กอง/กลุ่ม 
 

(๑) ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ียภายนอก (EIT) ของสำน ักงาน/กอง/กล ุ ่ม/ พร ้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT 
(๒) แจ้งสำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ การตอบแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ Admin ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเข้าระบบ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
(๓) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT 
(๔) Admin ของหน่วยงานนำเข้าข้อมูลตอบแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) และเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
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กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ รายละเอียดในการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ดำเนนิการ 
๓. การกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การเก็บข้อมูล 
    3.1 กำหนดช่องทางในการร ับ -ส่ง
ข้อมูล และติดตามประเด็นการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดและแบบวัด IIT EIT OIT ผ่าน
ทางโทรศ ัพท ์  ผ ่านช ่องทางออนไลน์                    
E-mail : Ser_hr@drt.go.th ฯลฯ 
    3.2 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การ ท ุจร ิตกระทรวงคมนาคม  เป็น
หน่วยงาน ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้
ความรู้ ในหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน
การประเม ิน และกำก ับต ิดตามการ
ดำเนินงาน ITA ของกรมการขนส่งทางราง 

(๑) จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานการประเมิน 
ITA ของ ขร. และตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยให้สำนักงาน/กอง/
กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ที ่รับผิดชอบรายงานผลข้อมูล 
(OIT) ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และร่วมกันให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบ
และอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป 
(๒) กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลตาม
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
(๓) แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ ่มเติม ปฏิทินการประเมิน 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของ
การตอบแบบวัด IIT และ EITภายหลังการนำเข้าข้อมลู
ตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ได้รับ
ทราบข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ก่อนดำเนินการตอบ
แบบวัด IIT และ EIT ต่อไป 

ก.พ. – เม.ย. 2565 

(๔) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารและสำนักงาน/
กอง/กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ในสังกัดทราบ เพื่อวิเคราะห์
การดำเนินงานนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ                
ในปีถัดไป 

ส.ค. -ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 


