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คำนำ 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการสำรวจ วิเคราะห์และวิจัยดินและที่ดินเพื่อกำหนด
นโยบาย และวางแผนการใช้ที่ดินถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิ น ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ให้
ความสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส          
โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พด.) ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 444/2560          
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1055/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561   
เพื่อทำหน้าที่ จัดทำแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของกรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
ซึ่งได้นำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
กรมพัฒนาที ่ดิน  รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของ กรมพัฒนาที ่ดิน 
ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินได้อย่างเหมาะสม โดยการนำผลการประเมิน ITA 
ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในของหนว่ยงานกรมพัฒนาที่ดินประจำป ีพ.ศ. 2564” 
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สารบัญ 
 
                  หนา้ 

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      1 
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3.1 การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)     4 
-  แนวทางปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินในแบบวัดการรับรู้     
   ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)      10       

          3.2 การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)             15 
-  แนวทางปฏิบัตขิองกรมพัฒนาที่ดินในแบบวัดการรับรู้     
   ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)               18 

3.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)              21 
- แนวทางปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินในแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)         25 

4. ข้อเสนอแนะมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    
           ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              28 
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การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อคำถามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน  30 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1. เครือ่งมือ และระดบัผลการประเมิน 
1.1 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละ

แหล่งข้อมูลดังนี ้
1.1.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ  
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1.1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภ าพการสื่อสาร 
และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

1.1.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้เลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุอธิบายเพิ่มเติมประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่ อประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

  

 

 

 

 



๒ 

1.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับ 

ผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดบั 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

2. ผลการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2563 
กรมพัฒนาที่ดิน มีระดับคะแนนผลการประเมินร้อยละ 79.47 อยู่ในเกณฑ์ระดับผลการ

ประเมิน B ซึ่งการจัดลำดับผลการประเมิน ITA ระดับกรมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
อยู่ในลำดับที่ 11 ของจำนวนทั้งหมด 16 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี ้
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ร้อยละ 81.42 ผู้เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมดจำนวน 356 คน 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ 83.35 ผู้เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมดจำนวน 53 คน และตอบโดยคณะที่ปรึกษา 84 คน 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ร้อยละ 75.10 

ตารางที่ 1 ภาพรวมของการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2562 

ลำดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมนิ 

(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
ประเมนิ 

(คน) 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 81.42 356 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 83.35 53 

และตอบโดย 
คณะที่ปรึกษา 84 คน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 75.10 - 

 คะแนนเฉลี่ย 79.47  
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ภาพที่ 1 แผนภูมิเส้นแสดงถงึผลการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2563 

ผลคะแนน ITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 – 2563 จำแนกตามแบบประเมิน 
 

แบบประเมิน น้ำหนัก 
ผลการประเมนิ ตัวชี้วัด  

2562 2563   

IIT 30 77.41 81.42 

1. การปฏิบัติหน้าที ่  

2. การใช้งบประมาณ  

3. การใช้อำนาจ      30 ข้อคำถาม 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต  

EIT 30 84.30 83.35 

6. คุณภาพการดำเนินงาน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      15 ข้อคำถาม 

8. การปรับปรุงการทำงาน  

OIT 40 97.46 75.10 
9. การเปิดเผยข้อมูล      43 ข้อคำถาม 

10. การป้องกันการทุจริต 

ภาพรวม 100 87.50 79.47   

 

การเปิดเผยข้อมูล [OIT] 
75.20 

การป้องกันการทุจริต [OIT] 
75.00 

การปฏิบัติหน้าที่ [IIT] 
87.47 

คณุภาพการดำเนินงาน [EIT] 
90.07 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร [EIT] 
78.89 

การปรับปรุงการทำงาน [EIT] 
81.08 

การใช้อำนาจ [IIT] 
83.20 

การใช้งบประมาณ [IIT] 
77.39 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ [IIT] 
79.53 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต [IIT] 
79.53 
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ตารางที่ 3 คะแนนรายตัวช้ีวัด เรียงตามลำดับตาม คะแนน สูงสุด – ต่ำสุด 

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) 90.07 
2 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 87.47 
3 การใช้อำนาจ (IIT) 83.20 
4 การปรับปรุงการทำงาน (EIT) 81.08 
5 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ (IIT) 79.53 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 79.52 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 78.89 
8 การใช้งบประมาณ (IIT) 77.38 
9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 75.20 

10 การป้องการทุจริต (OIT) 75.00 

   

ตารางที่ 4 แสดงสถิติคะแนนการประเมิน ITA  ของ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1 การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  

  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง ลูกจ้าง/
พนักงาน โดยยึดระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในปี  
พ.ศ. 2563 บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนรวมในการตอบแบบประเมิน IIT จำนวน 356 คน 
ประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 120 คน และเพศหญิง จำนวน 236 คน รายละเอียดจากการเรียงลำดับ
คะแนน IIT จากมากไปน้อย ดังนี ้



๕ 

การวิเคราะหผ์ลคะแนน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน / ทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

97.73 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงิน / ทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

97.51 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับเงิน / ทรัพย์สิน 
/ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับ
โดยธรรมจรรยา หรือไม ่ 

97.27 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.09 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้  โดยไม่ ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

93.24 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระ ส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

92.30 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ / 
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม ่ 

91.68 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

91.06 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

89.81 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

89.57 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูก
แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ / มีการซื้อขายตำแหน่ง / เอื้อประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด  

87.13 



๖ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ / เอื้อประโยชน์  
ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด  

84.17 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

83.29 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มาก
น้อยเพียงใด  

80.20 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

79.93 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

79.30 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

78.92 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต / 
ตรวจสอบการทุจริต / ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

78.74 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
มุ่งผลสำเร็จของงาน / ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว / พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง อย่างไร  

78.11 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

76.89 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

76.05 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
มากน้อยเพียงใด  

75.30 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

74.31 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข     
มากน้อยเพียงใด 

74.28 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม    

73.31 



๗ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

มากน้อยเพียงใด 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก / สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ / มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
/ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

69.82 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน  เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

69.67 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก น้อย
เพียงใด 

66.39 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นการสอบถาม/ 
ทักท้วง / ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด  

62.56 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

57.98 

3.1.1 ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. 
 แบบวัด IIT ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน ควรดำเนินการ ดังนี้  

 1) การปฏิบัติหน้าที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ
บรกิาร ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  

3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน (Job Description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิด เผย       
รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 



๘ 

3.1.2 การวเิคราะห์ผลการประเมิน ITA ในส่วนของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี ้
 ศปท.พด. ได้วิเคราะห์ประเด็นคำถามที่มีระดับคะแนนที่ต่ำกว่าร้อยละ 85      

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น  ข้อบกพร่อง ของการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อบุคลากรภายใน ทำให้ สะท้อน       
ผลคะแนนออกมาผ่านคะแนนการประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลคะแนนโดยรวม รวมถึงการวิเคราะห์ การแก้ไขปรับปรุงในส่วนของคะแนนผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียภายในแล้วทำให้เห็นได้ว่า คะแนนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 81.42       
ไม่ผ่านเกณฑ์ ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์สื่อสารภายในองค์กรให้บุคลากรภายในได้รับรู้
รับทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

(1) ด้านการปฏิบัติงาน / ให้บริการ การประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับ
ขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ความพร้อมรับผิดชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

(2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์        
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ การตรวจรับ ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

(3) การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

(4) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขออนุญาตเกี่ยวกับการยืม/ใช้ ทรัพย์สินของราชการ 
(5) การแก้ไขปัญหาด้านการทุจริต การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย 
ดังนั้น ในการดำเนินการ ปี พ.ศ.2564 ศปท.พด. จึงได้นำช่องว่าง/ข้อบกพร่อง

เหล่านี้มาคิดค้นโครงการ/กิจกรรมที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประเมิน ITA ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) มีผลคะแนนมากขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ / ให้บริการ 
1. สร้างการรับรู้  เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลาและ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการเป็นธรรม เสมอภาค รวดเร็ว 
ถูกต้อง สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ 
ติดประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และชี้แจงบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน / ให้บริการอย่างเคร่งครัด 

2. ส่ งเสริ มให้ มี การฝึ กอบรมพั ฒนาเพิ่ มพู นทั กษะและความรู้ เกี่ ยวกั บ 
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3. เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของกรมฯ และกำชับเรื่องการให้บริการที่เท่าเทียมเป็นธรรม รวดเร็ว ถู กต้อง และจัดฝึกอบรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

การใช้งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน                  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ แจ้งให้บุคลากรทราบ                    
อย่างสม่ำเสมอโดยการแจ้งเวียน/แจ้งในการประชุม/เผยแพร่บนเว็บไซต ์

การใช้อำนาจ 
1. ผู้ บั งคั บบั ญ ชามอบหมายงานตามรายละเอี ยดของตำแหน่ งงาน 

(Job description) 
2. กำหนดแนวทางการตั้งตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านมอบหมาย

งาน/งานพิเศษ ให้สามารถสนับสนุนกรณีผู้ที่รับผิดชอบภารกิจที่นอกเหนือจากงานตามหน้าที่/ปริมาณมากกว่าปกต ิ
3. ประกาศเกณฑ์ตัวชี้วัดการมอบหมายงานที่ชัดเจน เปิดเผย และเป็นธรรม 
4. พิจารณาผลการประเมินตามความสำเร็จตามตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์                   

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ/ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

2. สร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบ/ขั้นตอน ระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศ 
แจ้งเวียน 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเจตจำนง                       

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และทราบบทบาทด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน   
การทุจริตของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ ณ จุดบริการ 

2. ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบว่าปัญหาการทุจริต
และข้อร้องเรียนต่างๆ จะได้รับการแก้ไขทุกเรื่อง โดยมีระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนตามระเบียบขั้นตอน 

3. ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบว่า กรมฯ ได้มี
ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และมีคุณธรรม มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ด้วยการแจ้งเวียนและ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และมีการลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดฐานทุจริตอย่างเข้มงวด ตามความผิด                 
ได้กระทำ 

4. ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรทราบว่ากรมฯ ได้นำผลการตรวจสอบ                 
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก มาปรับปรุงการทำงานเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน 

5. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีช่องทาง ให้สามารถส่งหลักฐานการร้องเรียน                  
ได้ที่กรมฯ โดยตรงทั้งทางไปรษณีย์ ตู้รับเรื่องร้องเรียน หรือทางระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ซึ่งติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย 



๑๐ 

แนวทางปฏิบตัิของกรมพัฒนาที่ดินในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (IIT) 
(หัวข้อการประเมินที่มผีลการประเมินต่ำกว่า 85 คะแนน) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มา

ติดต่อ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
มากน้อยเพียงใด  

 

75.30 - หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริการแก่บุคคล/
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ควรจัดทำ
แผนผังแสดงขั้นตอนของการดำเนินงาน (Flow chart) 
พร้อมทั้งระบุระยะเวลาของการรับบริการในแต่ละ
ขั้นตอนติดประกาศให้เห็นโดยชัดเจน 
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของ
ผู้ที่มารับบริการ โดยกำหนดประเด็นที่เกี่ยวกับการวัด
ความโปร่งใสในการดำเนินการ และประเมนิความพึง
พอใจหลังผู้รับบริการเข้าขอรับบริการทันท ี
 
 

ทุกหน่วยงาน 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

78.92  

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
มุ่งผลสำเร็จของงาน / ให้ความสำคัญกับ งานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว / พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง อย่างไร  

78.11 - เผยแพรแ่ละกำชับให้บคุลากรรับทราบเจตจำนง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตของกรมฯ และ
รับทราบประมวลจรยิธรรม ขา้ราชการพลเรอืน 
- ส่งข้อมูลเจตจำนงฯ ของกรมฯ และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ให้แต่ละหน่วยงานนำไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 
- จัดการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

ทุกหน่วยงาน 



๑๑ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด  
57.98 - ผู้บังคับบัญชาแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
โดยการแจ้งเวียน/แจ้งในการประชุมของหน่วยงาน 
- เผยแพร่แผนการใช้งบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง ความ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มากน้อยเพียงใด  
 

80.20 - จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมี
ข้อมูลรายละเอียด เช่น แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
- แจ้งเวียน/แจง้ในการประชุมของหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรทราบความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น 
- ผอ.กอง/สำนัก เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานในเรื่อง
ความคุ้มค่าและความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณใน
แต่ละครั้ง หรอืแต่ละโครงการที่หน่วยงานขอใช้
งบประมาณ 

 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ ในลักษณะโปร่งใส  ตรวจสอบได้  / 
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อย
เพียงใด  

 

84.17 - หมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ
- จัดทำรายงานการใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑป์ระจำปี โดยมีการระบุวัตถุประสงค์
จำนวนเงินที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานให้รับทราบ 
- อาจแจ้งในการประชุมประจำเดือนหรือประจำไตรมาส 
เพื่อรายงานความคืบหน้า 

ทุกหน่วยงาน 



๑๒ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นการสอบถาม 
/ ทักท้วง / ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด  

62.56 - เปิดโอกาสให้มีการซักถาม ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในการประชุมประจำเดือนของสำนัก/กอง 

ทุกหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

มากน้อยเพียงใด  
76.05 - ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏบิัติงานอย่าง

ชัดเจน 
- เปิดโอกาสใหม้ีการซักถามเพื่อทำความเข้าใจกับ
บุคลากรในหนว่ยงาน หากไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อหาแนวทางและสร้างบรรทัดฐานเดียวกัน 

ทุกหน่วยงาน 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

74.31  

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด  

73.31 - ชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ แนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา 
ว่ามีการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่
ได้รับมอบหมาย และโอกาสที่จะนำความรู้ ทักษะ มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวุฒิการศึกษา ทักษะ
ที่มีอยู่เดิม และคุณสมบัติเฉพาะตามเง่ือนไขที่หลักสูตร
กำหนด 
- เพิ่ มช่องทางการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

ทุกหน่วยงาน 

 ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด  

66.39 - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้

ทุกหน่วยงาน 



๑๓ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  

79.93 บุคลากรได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  
 

69.67 - สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ และมีความตระหนักในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
ของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
- ควรมีการสร้างกลไกในการกำกับดูแลและการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การ
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กกจ. 
กค. 

ทุกหน่วยงาน 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

76.89  

 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ  

กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด  
83.29 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
โปร่งใส และทราบบทบาทด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
- ส่งข้อมูลเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส และกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอื่นๆ ของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้ทุกหน่วยงาน
นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ ณ จุดบริการ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

กกจ. 



๑๔ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

I27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด  

74.28 - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินลงเว็บไซต์ พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในกรมฯ ได้รับทราบ 

กกจ. 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต/
ตรวจสอบการทุจริต/ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

78.74 - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ากรมฯ มีช่องทางการ
ร้องเรียนที่หลายหลาย เช่น ร้องเรียนออนไลน์ผ่านหน้า
เว็บไซต์กรมฯ ตู้รับเรื่องร้องเรียน ไปรษณีย ์

ทุกหน่วยงาน 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

79.30 - นำข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบมาพูดคุยหารือใน
การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้
บุคลากรได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน 
- ควรมีการนำกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตมาสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
- นำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ ตามที่
กลุ่มตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกตมาปรับปรุงการ
ดำเนินการ   

ทุกหน่วยงาน 
ตสน. 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้/มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา/
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

69.82 - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีช่องทางให้สามารถส่ง
หลักฐานการร้องเรียนได้ที่ กรมฯ โดยตรงทั้ งทาง
ไปรษณีย์ ตู้รับเรื่องร้องเรียน หรือทางระบบออนไลน์
ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งติดตามผลการร้องเรียนได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอดภัย 

ทุกหน่วยงาน 



๑๕ 

3.2 การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ ผู้มาติดต่อ /ผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานหรือมาติดต่อตาม
ภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ประเมินซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมตอบ
แบบประเมิน EIT รวมทั้งสิ้น 137 คน โดยประกอบด้วย เพศชาย จำนวน 75 คน และเพศหญิง จำนวน 62 คน 
รายละเอียดจากการเรียงลำดับคะแนน EIT จากมากไปน้อย ดังนี ้

คะแนนการวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนเฉลี่ย 83.35 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม ่

98.95 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ     
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่

92.95 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด 

88.68 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

88.14 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
สว่นรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

88.13 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

86.47 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

82.70 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนมีช่องทาง
หลากหลาย มากน้อยเพียงใด 

82.28 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ มีความโปร่งใส  
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.30 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

81.06 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดขีึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.81 



๑๖ 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.30 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม ่

76.10 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพยีงใด 

74.04 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

72.33 

3.2.1 ข้อเสนอแนะจาก สำนักงาน ป .ป.ช.  
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีผลการประเมินตามแบบวัด 
EIT ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) กรมพัฒนาที่ดิน จึงควรดำเนินการ ดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบขั้นตอนการให้บริการ      
งานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซด์
หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมพัฒนาที่ดิน 

ได้ 83.35 คะแนน มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น ข้อบกพร่อง ของการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การทำงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 ตัวชี้วัดย่อย  โดยในตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่
ขาดการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งขาดการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงไม่ได้มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน การบริการให้มีความโปร่งใส ดังนั้น ศปท.พด. จึงได้วิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานให้ผลคะแนนสูงขึ้น มีดังนี้ 

 

 

 



๑๗ 

ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1. ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ ทราบว่ากรมฯ 

มีช่องทางการติดตอ่ที่หลากหลาย และมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของกรมฯ การให้บริการให้ 
ผู้มาติดต่อรับบริการได้รับทราบ ณ จุดรับบริการ และผ่านระบบออนไลน ์

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการให้ผู้มาติดต่อกรมฯ ทราบ 

4. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ 
และผู้บังคับบัญชามีการ Coaching ความรู้ตามภารกิจและบทบาทให้ผู้ใต้บังคบับัญชา 

5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ ทราบ 
ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
1. จัดทำระบบการติดตามการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

เพื่อทราบว่าผู้มาติดต่อต้องการให้ปรับปรุงเรื่องใด และมีกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อทบทวนปัญหาและ
อุปสรรค ในการนำข้อเสนอจากผู้รับบริการมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

2. จัดทำระบบการแนะนำขั้นตอนการให้บริการและระบบติดตามการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ ณ จุดบริการ และทางระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ทราบว่าผู้มาติดต่อต้องการให้กรมฯ 
ปรับปรุงเรื่องอะไร และมีการสรุปผล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

3. เพิ่มช่องทาง Online /กล่องรับฟังความเห็น ณ จุดบริการที่สามารถตอบกลับได้
ทันที จัดให้อยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ง่าย 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการทั้งระบบ Online และติดต่อสอบถามโดยตรงที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

แนวทางปฏิบตัิของกรมพัฒนาที่ดินในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก (EIT) 
(หัวข้อการประเมินที่มผีลการประเมินต่ำกว่า 85 คะแนน) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6  การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่ายไม่

ซับซ้อนมีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด 
82.28 ชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการ

ให้บริการข้อมูลของกรมฯ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับ
บริการทราบว่า กรมฯ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย และ
มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการ เพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

ทุกหน่วยงาน 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

82.70 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของ
กรมฯ การให้บริการให้ผู้มาติดต่อรับบริการได้รับทราบ 
ณ จุดรับบริการ และ ผ่านระบบออนไลน์ 

ทุกหน่วยงาน 

E8 หน่วยงานที่ติดต่อมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานบริการ หรือไม่ 

76.10 จัดทำ กล่องรับฟังความคิดเห็น  / ขั้นตอนการให้บริการ  / 
และแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ในระบบ
ออนไลน์ และ ณ จุดบริการ ให้สังเกตเห็นได้โดยง่าย  

ทุกหน่วยงาน 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

81.06 ชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามผู้รับบริการ
อย่างถูกต้องชัดเจน และมีการซักซ้อมทำความเข้าใจในการ
ตอบข้อคำถามที่มักจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรมฯ โดยผู้บั งคับบัญชา Coaching 
ความรู้ตามภารกิจและบทบาทให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
 

ทุกหน่วยงาน 



๑๙ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

E  10  หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม ่

72.33 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่                  
ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ ทราบ ขั้นตอนการให้บริการและขั้นตอนการ
ร้องเรียน  ในระบบออนไลน์ และ ณ จุดบริการ ให้สังเกตเห็น
ได้โดยง่าย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของ
ผู้ให้ข้อมูล 

ทุกหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
E  11  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานการให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
78.81 จัดทำระบบการติดตามการประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อทราบว่าผู้มาติดต่อต้องการให้
ปรับปรุงเรื่องใด และมีกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกัน
เพื่ อ ท บ ท วน ปั ญ ห าอุ ป ส รรค  ใน ก ารน ำข้ อ เส น อ                       
จากผู้รับบริการมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ 

ทุกหน่วยงาน 

E  12  หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอน
การดำเนินงานการให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.30 จัดทำระบบการแนะนำขั้นตอนการให้บริการและระบบ
ติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
ณ จุดบริการ และทางระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ทราบว่า     
ผู้มาติดต่อต้องการให้กรมฯ ปรับปรุงเรื่องอะไร และมีการ
สรุปผล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

E  14  หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

74.04 เพิ่มช่องทาง Online/กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ
ที่สามารถตอบกลับได้ทันที จัดให้อยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึง
และมองเห็นได้ง่าย 

ทุกหน่วยงาน 



๒๐ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานรบัผิดชอบ 

E  15  หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/      
การให้บริการมีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.30 เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจกรรมและผลการปรับปรุง
การดำเนินงานและการให้บริการของกรมฯ ในระบบ
ออนไลน์ และ ณ จุดบริการ ให้สังเกตได้ง่าย  

ทุกหน่วยงาน 



๒๑ 

3.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต เช่น การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ  ITAS เพื่อตอบแบบสำรวจ
หน่วยงานละ 1 ชุด และคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณา ให้คะแนนตามความครบถ้วน
ขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในแต่ละประเด็น ซึ่งประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  9 
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยจำแนกเป็น หัวข้อย่อยในการตรวจประเมินทั้งสิ้น 
43 ข้อ โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด ดังนี ้

คะแนนการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนเฉลี่ย 75.10 

ข้อ ประเดน็การตรวจ      ความคิดเหน็ คะแนน 

O1 โครงสร้าง  100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100.00 

O3 อำนาจหน้าที่  100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพฒันาหน่วยงาน  100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ ง 5 
ประเภท โดยขาดแผนที่ 

0.00 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

O8 Q&A  100.00 

O9 Social Network Link จากหน้ าเว็บ ไซต์ ไม่ น ำไปสู่  
social network หลักของหน่วยงาน 

0.00 

O10 แผนดำเนินงานประจำป ี  100.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดอืน 

รายละเอียดข้อมูลที่แสดงไม่ใช่รายงาน
การกำกั บติ ดตามการดำเนิ นงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน เป็นเพียงแค่การ
รายงานงบประมาณ 

0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี  100.00 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร  100.00 



๒๒ 

ข้อ ประเดน็การตรวจ      ความคิดเหน็ คะแนน 

O15 ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ  100.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 100.00 

O17 E-Service  100.00 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำป ี

 100.00 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

 100.00 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

 100.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำป ี

ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป ี

0.00 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจาก link ที่หน่วยงานแนบ 

0.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจาก link ที่หน่วยงานแนบ 

0.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

หลักเกณฑ์การบริหารบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ  
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

0.00 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

 100.00 



๒๓ 

ข้อ ประเดน็การตรวจ      ความคิดเหน็ คะแนน 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำป ี

 100.00 

O32 ช่องทางการรับฟงัความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ี  100.00 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 100.00 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  100.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 

 100.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

 100.00 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ไม่พบข้อมู ลการดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ใน link ที่
หน่วยงานแนบ 

0.00 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

3.3.1 ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. 
แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน            

สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์              
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินตามแบบ OIT ไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) กรมพัฒนาที่ดิน จึงควรดำเนินการดังนี้  

1. การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปและการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งหน้าที่ สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย      
ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลกัของหน่วยงานโดยตรง 

2. การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA     
ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์การประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ      
ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ           
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 กรมพัฒนาที่ดินได้ 75.10 คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนของการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  กรม ฯ ต้องเร่งพัฒนาการตอบแบบประเมินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงาน
พัฒนาข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่ง กรม ฯ มีข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 ข้อ จาก 43 ข้อ คิดเป็น   
ร้อยละ 18.61 โดยการวางระบบในการตอบแบบประเมิน OIT ยังขาดการตอบคำถามที่รัดกุมและรอบคอบ        
ซึ่ง ศปท.พด. ได้นำประเด็นทั้ง 8 ข้อมาวิเคราะห์หาสาเหตุและกระบวนการขั้นตอนที่ทำให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน 
โดย ศปท.พด ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการตอบแบบประเมิน OIT สำหรับปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ประสานหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนที่ให้ชัดเจนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

2. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบนำ Social network ไปไว้บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน   

3. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  

4. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือ การจัดหาพัสดปุระจำป ี 

5. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ฯ     

7. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

8. ทุกหน่วยงานอับโหลดรูปภาพการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ 
ที่เว็บไซต์หลักของกรม ฯ โดย ศปท.พด. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลประกอบรูปภาพเพื่อแสดงถึงการเปิด
โอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  



๒๕ 

แนวทางปฏิบตัิของกรมพัฒนาที่ดนิในแบบเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
(หัวข้อการประเมินที่มีผลการประเมินต่ำกว่า 85 คะแนน) 

ข้อ  ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ของผู้ตรวจประเมิน คะแนน แนวทางในการดำเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล  

 

  ตัวชี้วัดย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมู ลการติดต่อไม่ ครบถ้วนทั้ ง 5 

ประเภท โดยขาดแผนที ่
0.00 เพิ่มข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วนชัดเจนบน

หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ศทส. 

O9 Social Network Link จากหน้าเว็บไซต์ไม่นำไปสู่ social 
network หลักของหน่วยงาน 

0.00 นำ Social network ไปไว้บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน   

ศทส. 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

O11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลที่แสดงไม่ใช่รายงาน
การกำกั บติ ดตามการดำเนิ นงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน เป็นเพียงแค่การ
รายงานงบประมาณ 

0.00 -จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
( เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564) และนำไปไว้บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

กผง. 

ศทส. 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำป ี

ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป ี

0.00 -จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด 
เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้นและนำไป
ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

กค.  

และ ทุกหนว่ยงาน 

ศทส. 



๒๖ 

ข้อ  ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ของผู้ตรวจประเมิน คะแนน แนวทางในการดำเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจาก link ที่หน่วยงานแนบ 

0.00 - จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็น
นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมาย และ เป็นนโยบายที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 และ
นำไปไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

 

 

กกจ. 

ศทส. 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลจาก link 
ที่หน่วยงานแนบ 

0.00 - นำข้อมูลแสดงการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดคีนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
นำไปไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 

กกจ. 

ศทส. 



๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ  ประเดน็การตรวจ ความคิดเหน็ของผู้ตรวจประเมิน คะแนน แนวทางในการดำเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ท รั พ ย าก รบุ ค ค ล ที่ น ำม าต อ บ        
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

0.00 - จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรให้
ครบถ้วน 
- กำหนดหั วข้ อ “หลั กเกณฑ์ การพัฒนา
บุคลากร” บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กกจ. 

ศทส. 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 ตัวชี้วัดยอ่ยที1่0.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทจุริต 

O43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธรรม แ ล ะค ว าม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่พบข้อมูลการดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ใน link ที่
หน่วยงานแนบ 

0.00 -จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและนำไปไว้บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
 

 

ศปท.พด. 

ศทส. 



๒๘ 

4. ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ควรให้สำนัก/กอง เชื่อมโยงกิจกรรมด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานในลักษณะของการปฏิบัติงานเป็นประจำ
ของหน่วยงานอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสเข้า
กับภารกิจหลักประจำ เป็นต้น 
  2. ควรกำหนดนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในลักษณะ
รูปแบบของการเข้าร่วมประชุมในคณะทำงาน/คณะกรรมการต่างๆ และติดตามการดำเนินงานโครงการที่มี
ความสำคัญอย่างมีคุณภาพ 
  3. สื่อสารทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานโดยผู้บริหาร
ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในและภายนอกกรมฯ ได้รับทราบนโยบายและกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม การต่อต้านการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 
  4. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เนื่องจากบุคลากรยังมีการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ยังไม่เพียงพอ 
จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
มากยิ่งขึ้น 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในหน่วยงาน 
ควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโดยให้บุคลากรในทุกส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ตรงตามความต้องการและเกิดความร่วมมือในการยกระดับความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

  6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ การรับฟังปัญหา ข้อ เสนอแนะและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ/ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ให้
มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว สร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ (ระบบการ
กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด) และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
ทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศ แจ้งเวียน 

8. จัดทำระบบติดตามการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพิ่มช่องทาง          
ที่หลากหลายในการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ ทั้งทางระบบออนไลน์ และกล่องรับฟังความคิดเห็น           
ณ จุดบริการที่สามารถตอบกลับได้ทันที จัดให้อยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการให้บริการและระบบติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้มา
ขอรับบริการ ใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรค จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการให้บริการ  



๒๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อคำถามท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน 



๓๐ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อคำถามท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1 I1 ภายใน - การให้บริการที่โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน  
  (การประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบขั้นตอน 
ระยะเวลา และผู้ รับผิดชอบในการปฏิบั ติ งาน/
ให้บริการยังไม่ทั่วถึง อาจให้บุคลากรเข้าใจว่าการ
ให้บริการไม่โปร่งใส) 

75.30 - ประกาศขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน 
ณ จุดบริการอย่างชัดเจน 
- ติดประกาศขั้นตอนภายในหน่วยงาน หรือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ 
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
 

ทุกหน่วยงาน 

2 I2 ภายใน - การให้บริการอย่างเท่าเทียม  
   (การเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/
ให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่ทั่วถึง) 

78.92 - หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริการแก่
บุคคล/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมฯ 
ควรจัดทำแผนผังแสดงขัน้ตอนของการ
ดำเนินงาน (Flow chart) พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาของการรับบริการในแต่ละขั้นตอน
ติดประกาศให้เห็นโดยชัดเจน 
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการรับ
บริการของผู้ที่มารับบริการ โดยกำหนด
ประเด็นที่เกี่ยวกับการวัดความโปร่งใสในการ
ดำเนินการ และประเมินความพึงพอใจหลัง
ผู้รับบริการเข้าขอรับบริการทันท ี
 

ทุกหน่วยงาน 



๓๑ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

3 I3 ภายใน - การมุ่งผลสำเร็จของงานมากกว่าธุระส่วนตัว  
   (การเผยแพร่ให้ได้รับทราบ กรมฯ มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ ตามเจตจำนง การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสของตามประกาศกรมพัฒนา
ที่ดิน เมื่อวันที่15 มีนาคม 2562 และตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ยังไม่ทั่วถึง) 
 

78.11 - เผยแพร่และกำชับให้บุคลากรรับทราบเจตจำนง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมฯ และ
รับทราบประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 
- ส่งข้อมูลเจตจำนงฯ ของกรมฯ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้แต่ละหน่วยงาน
นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต ์
- จัดการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน 

4 I7 ภายใน - ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  
   (เนื่ องจากผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำซึ่ ง
บุคลากรประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำส่วน
ใหญ่  อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้จ่าย
งบประมาณน้อย) 

57.98 - ผู้ บั งคั บบั ญชาแจ้ งเวี ยนงบประมาณของ
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทราบ 
- แจ้งกอง/สำนัก/สพข./สพด. แจ้งในการประชุมของ
หน่วยงานทราบ 
- เผยแพร่ แผนการใช้ งบประมาณประจำปี  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

5 I8 ภายใน - ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
  (การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจะ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายงบประมาณแต่
ละครั้ งจะต้องปฏิบัติตามระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความคุ้มค่าไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจอาจ

80.20 - จั ดทำแผน/ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น แผน/
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 
- แจ้งเวียน/แจ้งในการประชุมของหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรทราบความคืบหน้า ความคุ้มค่า 
หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

ทุกหน่วยงาน 



๓๒ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

เป็นผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องนี้ 
จึงทำให้ไม่ทราบรายละเอียดของการใช้จ่าย
งบประมาณ) 

6 I11 ภายใน - การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุและตรวจรับ
พัสดุ  
  (เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ หรือบุคคล
ที่ ได้ รับมอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่ งในการ
ดำเนินการจะมีรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ 
ในการจัดหาจัดจ้าง/อาจมีส่วนทำให้ผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดความไม่ทราบในรายละเอียดเข้าใจ
ได้ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง) 

84.17 - จัดทำรายงานการใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค์จำนวนเงินที่ชัดเจนในการเบิกจ่าย
แจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้รับทราบ 
- อาจแจ้งในการประชุมประจำเดือนหรือประจำ 
ไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้า 

ทุกหน่วยงาน 

7 I12 ภายใน - การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณฯ  
   (เรื่องงบประมาณส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
ข้ าราชการ ที่ ได้ รับมอบหมายและจัดส รร
งบประมาณ ดังนั้น จะมีบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มาก ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้มีผู้ทราบเรื่อง
งบประมาณน้อย) 

62.56 - ผู้บังคับบัญชาแจ้งเวียนงบประมาณของหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
- แจ้งกอง/สำนัก/สพข./สพด.แจ้งในการประชุม 
ของหน่วยงานทราบ 

ทุกหน่วยงาน 

8 I13 ภายใน - การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม  
   (เนื่องจากบางหน่วยงาน / บางช่วงเวลา อาจมี
ภาระงานมาก ดังนั้น อาจจะทำให้มีผู้ที่รู้สึกว่า
ได้รับมอบหมายงานมากกว่าคนอื่น และเกิน

76.05 - ผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ภาระงานภายใน
หน่วยงานและกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม 
- สร้างความเข้าใจในเรื่องความจำเป็นกรณี

ทุกหน่วยงาน 



๓๓ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กำลั ง แต่ทั้ งนี้ กรมฯ ก็ ได้คำนึ งถึ งเรื่องของ
เป้าหมายความสำเร็จ ภาระความรับผิดชอบ 
ผลกระทบเป้าหมายรวมทั้งคำนึงถึงความสมดุล
ในเรื่องของงานและชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วระดับ
หนึ่ง) 

เร่งด่วนหรือภาระงานมาก 
- กำหนดแนวทางการตั้งตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในงานด้านมอบหมายงานพิเศษให้/
สามารถสนับสนุนกรณีผู้ที่รับผิดชอบภารกิจที่
ปริมาณมากกว่าปกติ/นอกเหนือจากงานตามหน้าที ่

9 I14 ภายใน - การประเมินผลงาน  
   (เนื่องจากการกำหนดระดับผลการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดี      
จะได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก   แต่สิ่ง
ที่แตกต่างกันคือร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละ
กอง/สำนัก และขึ้นอยู่กับการบริหารวงเงินของแต่ละ
งบประมาณ ซึ่งถา้บุคคลนำมาเปรียบเทียบกันในแบบ
ข้ามหน่วยงานอาจเห็นความแตกต่างในส่วนนี้ได้ 
ถึงแม้จะได้รับผลการประเมินเดียวกัน) 

74.31 - ผู้บังคับบัญชาประกาศเกณฑ์ตัวชี้วัดการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน เปิดเผย และเป็นธรรม 
- ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารงาน
วงเงินที่มีผลต่ออัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
รวมทั้งระดับผลการประเมินที่เกิดขึ้น 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสำเร็จตามตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
- มีคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรการบริหารงาน
บุคคลให้พิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรม
และความสามารถ 

ทุกหน่วยงาน 

10 I15 ภายใน - การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน   
(เนื่องจาก มี เจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน จำนวนมาก แต่ใน
การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน แต่ละครั้งมี
ข้อจำกัดด้านจำนวน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยใน
เรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง  ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ทั้งนี้ 
การพิจารณาคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา

73.31 - จัดทำหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเพื่ อเข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานให้ชัดเจน 
- เผยแพร่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้บุคลากร
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน การติดประกาศประชาสัมพันธ ์
 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม

ทุกหน่วยงาน 



๓๔ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล และประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นเป็นหลักสำคัญ) 

การศึกษาดูงานให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ ติดประกาศ Line 
- ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทราบ
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 
 

11 I20 ภายใน - ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน  
   (เนื่องจากการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติ งาน จะเป็นหน้าที่ ของ
ข้ าราชการ ดั งนั้ น  พนั กงานราชการ และ
ลูกจ้างประจำ บางส่วนจึงยังไม่ทราบขั้นตอนการ
ขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
 

66.39 - ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ทราบและถือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
- มีการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความ
เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

ทุกหน่วยงาน 

12 I21 ภายใน - การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน     
  (เนื่องจากพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 
บางส่วน ไม่ได้มีหน้าที่ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อาจจะไม่ทราบขั้นการ
ขออนุญาต) 

79.93 - ผู้บังคับบัญชากำชับ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการอย่างเคร่งครัด 
- สร้างระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

ทุกหน่วยงาน 

13 I23 ภายใน - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    (บุคลากรที่มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ ทรัพย์ สิ นของทางราชการ เป็ นผู้ ได้ รับ

69.67 - จัดทำแนวปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ โดยมีการกำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนมีแบบการขออนุญาต/ขออนุมัติ

ทุกหน่วยงาน 



๓๕ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการต่าง  ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ จึงอาจมีบุคลากร
บางส่วนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้ไม่ทราบแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ) 

ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย ตรวจสอบได ้

14 I24 ภายใน - การนำทรัพย์สินราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว    
   (อาจมีบุคลากรบางส่วนไม่ทราบแนวทาง
ปฏิบัติ หรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องและขาด
จิตสำนึก) 

76.89 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
บุคลากรทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
- กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้องอย่างเคร่งครัด อาจจัดทำทะเบียนการ
เบิกจ่าย/การยืมทรัพยส์ินของทางราชการอย่าง
เป็นระบบที่ง่าย สะดวก ต่อการตรวจสอบ 
- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้ อง โดยปฏิบั ติ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 

15 I25 ภายใน - บทบาทผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต  
    (ขาดการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในกรมฯ 
รับทราบเจตจำนง นโยบาย และบทบาทการเป็น
ผู้นำทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ของ

83.29 - เผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ ให้ บุ คลากรใน
หน่วยงานทราบ เจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และทราบ
บทบาทด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริตของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ทุกหน่วยงาน 



๓๖ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้บริหารกรมฯ ) - ส่งข้อมูลเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และกิจกรรมการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ของอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินให้ทุกหน่วยงานนำไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ และ ณ จุดบริการ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและ 
จัดฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต 

16 I27 ภายใน - การแก้ไขปญัหาการทุจริต  
  (ขาดการสื่อสารให้บุคลากรภายในกรมฯ 
รับทราบมาตรการป้องกันและระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจรติ จึงไม่ทราบว่ามี
ระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ ทีช่ัดเจน) 

74.28 - ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบว่าปัญหาการทุจริตและข้อร้องเรียนต่างๆ จะ
ได้รับการแก้ไขทุกเรื่อง โดยมีระเบียบขั้นตอน 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดการเรื่องร้องเรียนที่
ชัดเจน 
- ส่งข้อมูลระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ช่องทางการร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต นโยบายและมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ ใหทุ้กหน่วยงาน
นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ทุกหน่วยงาน 

17 I28 ภายใน - การเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต  
   (บุ คลากรไม่ทราบว่ากรมฯ มีการวิ เคราะห์
กระบวนการทำงานและการจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ
รวมทั้งมีการรวบรวมสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการทุจริต รวมทั้งเปิดให้มีส่วนร่วมในการแสดง

78.74 - ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบว่า กรมฯ ได้มีประกาศมาตรการ
ป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น
ใด การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และมีคุณธรรม มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ด้วยการ

ทุกหน่วยงาน 



๓๗ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก) 

แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และมี
การลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดฐานทุจริต
อย่างเข้มงวด ตามความผิดที่ได้กระทำ 

18 I29 ภายใน - การนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  
(ขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบว่า   
กรมฯ ได้นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในระดับน้อยลง) 

79.30 - ชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรทราบว่ากรมฯ 
ได้นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกมาปรับปรุงการทำงานเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

19 I30 ภายใน - การสง่เรื่องร้องเรียน  
   (บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบว่ากรมฯ มีการ
จัดการระบบร้องเรียน โดยยึดหลักความสะดวก
และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล) 

69.82 - ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบว่ามีช่องทางการ
ร้องเรียนได้ที่กรมฯ โดยตรงทั้งทางไปรษณีย์ ตู้
รับเรื่องร้องเรียน หรือทางระบบออนไลน์ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งติดตามผลการร้องเรียนได้
อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย 

ทุกหน่วยงาน 

20 E6 ภายนอก - การติดต่อหน่วยงานราชการบุคคลภายนอก           
  (ขาดการสื่อสารชี้แจงให้ผู้มารับบริการทราบว่า       
กรมฯ มีช่องทางการติดต่อ ทั้งผ่านระบบออนไลน์ 
และการให้บริการให้ผู้มาติดต่อโดยตรง  เพื่อให้ผู้มา
ขอรั บบริ การได้ รั บความสะดวก และเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว) 

82.28 - กำชับให้บุคลากรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ 
ทราบช่องทางการติดต่อที่สะดวด รวดเร็ว 

ทุกหน่วยงาน 

21 E7 ภายนอก - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (เนื่องจากการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลบางส่วนที่ เกี่ยวกับ 
กรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ จึงทำมีบางส่วนที่ยัง
เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูล) 

82.70 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลของกรมฯ การให้บริการให้ผู้มา
ติดต่อรับบริการได้รับทราบ ณ จุดรับบริการ 
และ ผ่านระบบออนไลน์ 

ทุกหน่วยงาน 



๓๘ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
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ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

22 E8 ภายนอก - ช่องทางรับฟังคำติชม (เนื่องจากช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการอยู่
ในรูปแบบระบบออนไลน์จึงทำให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการส่วนน้อยยังเข้าไม่ถึงช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ) 
 

76.10 - สร้างช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บการดำเนิ นงาน/การให้ บริ การแก่  
ผู้มาติดต่อสังเกตเห็นได้โดยง่าย 

ทุกหน่วยงาน 

23 E9 ภายนอก - การตอบข้อซักถาม  
   (เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการตอบ
ข้อซักถาม) 

81.06 - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ 
- ผู้บังคับบัญชามีการ Coaching ความรู้ตาม
ภารกิจและบทบาทให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทุกหน่วยงาน 

24 E10 ภายนอก - การร้องเรียนการทุจริต  
   (ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ ทราบ) 

72.33 - จั ดให้ มี ช่ องทางการร้ องเรี ยนการทุ จริ ต 
ของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ สังเกตเห็นได้
โดยง่าย 

ทุกหน่วยงาน 

25 E11 ภายนอก - ก ารป รั บ ป รุ งคุ ณ ภ าพ ก ารป ฏิ บั ติ งาน 
(ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ ทราบว่ามี
ช่องทางที่สะดวกในการให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและแนะนำ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น) 

78.81 - จัดทำระบบการติดตามการประเมินความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อทราบว่า
ผู้มาติดต่อต้องการให้ปรับปรุงเรื่องใด และมี
กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อทบทวน
ปัญ หาอุปสรรค  ในการนำข้ อ เสนอจาก
ผู้รับบริการมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ 

ทกุหน่วยงาน 

26 E12 ภายนอก - ก ารป รั บ ป รุ งขั้ น ต อ น ก ารป ฏิ บั ติ งาน 
(ผู้มาติดต่อกรมฯ บางส่วนไม่ทราบว่ามีการปรับปรุง
วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึน้ 

78.30 - จัดทำระบบการแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
และระบบติดตามการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มาขอรับบริการ ณ จุดบริการ และทาง
ระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ทราบว่าผู้มาติดต่อ

ทุกหน่วยงาน 



๓๙ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
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ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- ขาดระบบการประเมินการให้บริการ ณ จุดบริการ 
และระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว) 

ต้องการให้กรมฯ ปรับปรุงเรื่องอะไร และมีการ
สรุปผล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

27 E14 ภายนอก - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (มีผู้มา
ติดต่อกรมฯ บางส่วนที่ ไม่ทราบช่องทางการ
เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง) 

74.04 - เพิ่ มช่องทาง Online/กล่องรับฟั งความ
คิดเห็น ณ จุดบริการ ให้อยู่ ในที่ที่สามารถ
เข้าถึงและมองเห็นได้ง่าย 

ทุกหน่วยงาน 

28 E15 ภายนอก - ความโปร่งใสในการให้บริการ (ขาดการประชาสัมพันธ์ 
เรื่องการปรับปรุง การดำเนินงาน/การให้บริการทางระบบ 
Online /ติดตอ่สอบถามโดยตรง ณ จุดบริการ) 

81.30 - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อกรมฯ 
ทราบว่ามีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการทางระบบ Online /ติดต่อสอบถาม
โดยตรง ณ จุดบริการ 

ทุกหน่วยงาน 

29 O5 ภายนอก ข้อมูลการติดต่อ (ไม่ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท โดย
ขาดแผนที่ตั้งกรมฯ) 
 

0 แสดงข้อมูลแผนที่ตั้งกรมฯ บนหน้าเว็บไซต์ให้
ชัดเจน 

คณะทำงานฯ 

30 O9 ภายนอก Social Network (Link จากหน้ า เว็บ ไซต์ ไม่
น ำ ไ ป สู่ ห น้ า  Social network ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน) 

0 ปรับ เปลี่ ยน โดย ใช้  Link Social Network 
หลักของกรมฯ 

คณะทำงานฯ 

31 O11 ภายนอก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน (รายละเอียดข้อมูลที่แสดง ไม่ใช่
รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี 
รอบ  6  เดื อ น  เป็ น เพี ย งแ ค่ ก ารราย งาน
งบประมาณ 

0 จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน 

คณะทำงานฯ 

31 O24 ภายนอก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ
ประจำปี (ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำป ี
 

0 จัดทำรายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำป ี

คณะทำงานฯ 



๔๐ 

ที ่ ข้อที่ ผู้ประเมิน วิเคราะห์สาเหต ุ คะแนน 
ปี 2563 

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

32 O25 ภายนอก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไม่พบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก Link ที่
หน่วยงานแนบ) 

0 นำ Link ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ไว้หน้าเว็บไซต์หลักของกรมฯ 

คณะทำงานฯ 

33 O26 ภายนอก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจาก Link ที่หน่วยงานแนบ) 

0 นำ Link หลัก เกณฑ์  การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้หน้า
เว็บไซต์หลักของกรมฯ 

คณะทำงานฯ 

34 O28 ภายนอก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี  (หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร) 

0 นำ Link หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรไว้หน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

คณะทำงานฯ 

35 O43 ภายนอก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ไม่พบข้อมูล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานใน Link       
ที่หน่วยงานแนบ 

0 ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และจัดทำรายงานผลการดำเนินการฯ 

คณะทำงานฯ 

ทั้งนี้ สำหรับขอ้ที่มีระดับคะแนนการประเมินสูงกว่าระดับ 85 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้มีการเผยแพรแ่ละ
ชี้แจงให้บุคลากรของกรมฯ ศึกษามาตรการและระเบียบต่างๆ ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ เช่น ประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  มาตรการกลไกในการใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


