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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 จังหวัดพิษณุ โลก  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็น      
ที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน       
และประเด็นการพัฒนา รวมถึงแนวทางการนำการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน  
1.1.1 ประเด็นการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้  

 

ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.76 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    - เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
    - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

86.51 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ 
ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

85.56 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
    - มุ่งผลสำเร็จของงาน 
    - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

86.69 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
    - เงิน 
    - ทรัพย์สิน 
    - ประโยชน์อ่ืน  ๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.30 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 
    - ทรัพย์สิน 
    - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น 

99.23 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 
    - เงิน 
    - ทรัพย์สิน 
    - ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น ยกเว้นค่าบริการ การอำนวย 
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

99.30 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 85.30 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

70.65 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
   - คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ 
   - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

87.59 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

93.47 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

96.26 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
     - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     - เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

87.60 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
     - สอบถาม 
     - ทักท้วง 
     - ร้องเรียน 

76.23 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 88.38 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 82.25 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

80.92 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

79.93 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก
น้อยเพียงใด 

94.95 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

97.44 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
     - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
     - มีการซื้อขายตำแหน่ง 
     - เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

94.75 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.13 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.56 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

71.77 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

83.37 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

95.04 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

75.85 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

82.20 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.42 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

90.07 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
      - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
      - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

93.82 

i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 
 

92.56 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 
     - เฝ้าระวังการทุจริต 
     - ตรวจสอบการทุจริต 
     - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

84.13 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

83.77 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
      - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
      - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
      - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
      - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

80.15 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.11 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
     - เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
     - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

87.79 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

87.95 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

88.33 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
     - เงิน 
     - ทรัพย์สิน 
      - ประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง  
เป็นต้น 

98.89 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

87.57 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.81 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
     - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
     - มีช่องทางหลากหลาย 

85.54 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

85.05 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

96.79 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

86.68 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

94.99 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 88.00 
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

86.72 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

86.55 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.07 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.84 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

86.84 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
o1 โครงสร้าง 100.00 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 
o3 อำนาจหน้าที่ 100.00 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 
o5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 
o8 Q&A 100.00 
o9 Social Network 100.00 
o10 แผนดำเนินงานประจำปี 100.00 
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100.00 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 
o17 E-Service 100.00 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00 
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนที่ได้ 
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100.00 
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 100.00 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 100.00 
o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100.00 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

100.00 

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 0.00 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00 
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100.00 

 
จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถแยกขอ้มูลของแต่ละตัวชี้วัด

ที่แสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน) จำนวน 9 ตัวชี้วัด  

เรียงตามลำดับคะแนนจากมากที่สุด ประกอบด้วย 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ I1 – I6) มีผลประเมิน 92.76 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน 

ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
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หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเ ด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน  ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่
กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ
รับสินบนได้ในอนาคต 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (i7 – i12) มีผลการประเมิน 85.30 คะแนน 
  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลการ
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้  ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี  
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจหน้าที่ (ข้อ i13 – i18) มีผลประเมิน 88.38 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ของผู้บังคับบัญชา 

ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยซน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ i25 – i30) มีผลประเมิน 87.42 คะแนน 
 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ  
และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้ ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (ข้อ e1 – e5) มีผลการประเมิน 90.11 คะแนน  
 เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเที่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของ
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หน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อ e6 – e9) มีผลการประเมิน 89.81 คะแนน 
 เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย เละไม่ชับช้อน โดยข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการขี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้ อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน (ข้อ e11 – e15) มีผลประเมิน 88.00 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน 

ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ o1 – o33) มีผลการประเมิน 100.00 คะแนน 
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน  
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

(9) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ข้อ o34 – o43) มีผลประเมิน 93.75 คะแนน  
เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วย เพ่ือเปิดเผยการ

ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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 2) ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อย
กว่า 85 คะแนน) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (i19 – i24) มีผลการประเมิน 84.13 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ไปเป็น
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 
2. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า มีประเด็นสำคัญ         
ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนา จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ผลการประเมิน 84.13 คะแนน) 
การสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

และการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการของจังหวัดพิษณุโลก ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร 
 
3. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัต/ิมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำไปสู่การกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 
แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/            

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

1.สร้างการรบัรู้ของผู้
มีส่วนได้เสียภายใน
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและการขอ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการของจังหวัด
พิษณุโลก ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
รับทราบทั่วท้ังองค์กร 

1. จัดทำคูม่ือ/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพยส์ิน
ของทางราชการและการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือ/ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการและการขอยมื
ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานรับทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆเช่น จัดทำ
หนังสือเวียน การจดัประชุม
ช้ีแจงช่องทางออนไลน์ 
(Line, Facebook) หรือ
บอร์ดประชา 
สัมพันธ์ เป็นต้น 

ทุกส่วนราชการ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รายงานผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมประจำเดือน 
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แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/            

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตาม
ประเมินผล 

2.สร้างการรบัรู้ของผู้
มีส่วนได้เสียภายใน
เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดหา
พัสดุของจังหวัด
พิษณุโลก ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
รับทราบทั่วท้ังองค์กร 

ประชาสมัพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี 
การจัดซื้อจดัจ้าง การจดัหา
พัสดุ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบทั่วทั้ง
องค์กร เช่น แจ้งในการจัด
ประชุมประจำเดือน เป็นต้น 
 

ทุกส่วนราชการ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รายงานผลการ
ดำเนินการในการ
ประชุมประจำเดือน 

 


