
 
 

มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ความเป็นมา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่
ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
หน่วยงานภาครัฐ จำนวนกว่า 8,303 แห่งทั ่วประเทศ ซึ ่งประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 
หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมิน  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เชื่อมโยง
และต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการ
พัฒนาการดำเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน 
ดังนี้    
  ส่วนที ่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที ่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถาม  
การรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
   ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
   ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
   ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
   ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับบร ิการหรือผ ู ้ต ิดต ่อหน่วยงานภาคร ัฐ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
   ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  ส่วนที ่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) 
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เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดแบ่งออกเป็น 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
      ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
       ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
       ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื ่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส       
ของหน่วยงานภาครัฐว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด        
(85 คะแนนขึ้นไป) โดยกำหนดระดับผลการประเมิน ITA ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
 
2. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้คะแนนภาพรวม
หน่วยงาน 90.6 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A 
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กราฟแสดงผลการประเมิน 
 

 
 
 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100 
2 การป้องกันการทุจริต 100 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 90.62 
4 คุณภาพการดำเนินงาน 87.44 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.64 
6 การใช้งบประมาณ 84.32 
7 การใช้อำนาจ 83.83 
8 การปรับปรุงการทำงาน 83.32 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.17 

10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.73 
 
 
 
 
 

74.56 73.51 75.45
81.56

84.39
90.43

81.96

90.6

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลประเมิน ITA ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ผลประเมิน ITA ของกรมสง่เสริมการเกษตร
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รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
  1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
 

1. การปฏิบัติหน้าที ่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 82.49 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 2.20% 0.80% 43.21% 53.79% 83.01 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.85% 1.20% 46.61% 50.35% 81.97 

 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู ้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู ้จักเป็นการส่วนตัว          
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

82.12 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

1.80% 2.54% 43.56% 52.10% 82.12 

 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 82.05 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.05% 1.20% 43.21% 55.54% 84.89 
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 1.45% 4.04% 48.75% 45.76% 79.76 
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.45% 3.39% 47.75% 48.40% 81.52 

 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต    
หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.20 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.60% 99.40% 99.40 
ทรัพย์สิน 0.50% 99.50% 99.50 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 1.30% 98.70% 98.70 

 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

99.17 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.40% 99.60% 99.60 
ทรัพย์สิน 0.65% 99.35% 99.35 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 1.45% 98.55% 98.55 
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I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี            
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

98.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.45% 99.55% 99.55 
ทรัพย์สิน 0.85% 99.15% 99.15 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 2.69% 97.31% 97.31 

 
2. การใช้งบประมาณ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 70.97 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

1.00% 12.52% 59.53% 26.95% 70.97 

 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 85.35 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.25% 2.59% 39.32% 57.83% 85.04 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 0.40% 1.70% 38.77% 59.13% 85.67 

 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 93.94 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

85.53% 8.19% 0.94% 1.06% 95.61 

 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

95.32 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น   
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 

88.52% 9.33% 1.65% 0.50% 95.32 

 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 88.10 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1.90% 1.95% 28.49% 67.66% 87.40 
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 80.19% 10.23% 5.34% 4.24% 88.81 
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I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้          
มากน้อยเพียงใด 

72.25 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 2.89% 8.08% 47.50% 41.52% 76.01 
ทักท้วง 4.49% 10.43% 47.26% 37.82% 72.93 
ร้องเรียน 9.83% 11.93% 43.56% 34.68% 67.80 

 
3. การใช้อำนาจ 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 78.15 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

0.50% 4.24% 56.09% 39.17% 78.15 

 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 74.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.95% 6.84% 59.98% 32.24% 74.68 

 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม      
มากน้อยเพียงใด 

73.61 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู ้บ ังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู ้เข ้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

1.90% 8.73% 56.49% 32.88% 73.61 

 
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 92.34 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 

79.49% 18.41% 1.55% 0.55% 92.34 

 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 95.50 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

88.77% 9.28% 1.55% 0.40% 95.50 
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I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 88.67 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 69.91% 21.66% 6.24% 2.20% 86.48 
มีการซื้อขายตำแหน่ง 80.49% 15.72% 2.94% 0.85% 91.99 
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 72.65% 19.46% 5.64% 2.25% 87.55 

 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ ่มหรือพวกพ้อง           
มากน้อยเพียงใด 

94.69 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ     
ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

85.38% 13.52% 0.75% 0.35% 94.69 

 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 66.01 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อย ืมทร ัพย์ส ินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

5.44% 12.97% 60.18% 21.41% 66.01 

 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง    
มากน้อยเพียงใด 

78.38 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

1.80% 3.49% 52.99% 41.72% 78.38 

 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

94.80 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

88.02% 9.08% 2.10% 0.80% 94.80 
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I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 69.59 
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

1.20% 12.82% 62.48% 23.50% 69.59 

 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื ่อป้องกันไม่ให้ม ีการนำไปใช้        
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

77.53 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

2.05% 5.64% 50.45% 41.87% 77.53 

 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 82.55 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.95% 3.64% 42.61% 52.79% 82.55 

 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 86.85 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 91.27% 8.73% 91.27 
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 82.44% 17.56% 82.44 

 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 74.21 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

5.29% 8.33% 45.21% 41.17% 74.21 

 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 79.38 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เผ้าระวังการทุจริต 1.20% 5.89% 44.81% 48.10% 80.07 
ตรวจสอบการทุจริต 1.50% 6.24% 44.61% 47.65% 79.60 
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 3.09% 7.63% 40.37% 48.90% 78.47 
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I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

78.09 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

1.25% 6.69% 49.05% 43.01% 78.09 

 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 71.32 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 2.40% 10.93% 54.59% 32.09% 72.27 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 2.69% 12.08% 53.99% 31.24% 71.40 
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 3.09% 10.68% 52.50% 33.73% 72.43 
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 5.09% 13.77% 49.95% 31.19% 69.20 

 
2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) 
 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 82.38 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 1.20% 1.00% 45.20% 52.60% 83.21 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1.80% 2.00% 46.40% 49.80% 81.55 

 
E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 85.20 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ทา่น 
กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

0.00% 1.60% 41.60% 56.80% 85.20 

 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

84.67 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

0.40% 1.40% 42.40% 55.80% 84.67 
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E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.47 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
เงิน 0.60% 99.40% 99.40 
ทรัพย์สิน 0.40% 99.60% 99.60 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 0.60% 99.40% 99.40 

 
E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 85.47 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.40% 0.60% 41.60% 57.40% 85.47 

 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.93 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.40% 1.80% 50.20% 47.60% 81.83 
มีช่องทางหลากหลาย 0.60% 3.80% 51.00% 44.60% 80.02 

 
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 80.11 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน ่วยงานท ี ่ท ่านต ิดต ่อ ม ีการเผยแพร ่ผลงานหร ือข ้อมูล                
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.40% 2.40% 54.20% 43.00% 80.11 

 
E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 92.20 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม ่

92.20% 7.80% 92.20 

 
E9 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน                
มากน้อยเพียงใด 

79.77 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.20% 2.80% 55.00% 42.00% 79.77 
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E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 90.20 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 90.20% 9.80% 90.20 
 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 80.97 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ     
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.20% 1.80% 53.40% 44.60% 80.97 

 
E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 80.84 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที ่ท ่านติดต ่อ ม ีการปร ับปร ุงว ิธ ีการและขั ้นตอน          
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.40% 53.20% 44.40% 80.84 

 
E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 98.60 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม ่

98.60% 1.40% 98.60 

 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

74.68 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

2.00% 8.60% 53.20% 36.20% 74.68 

 
E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 81.50 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.20% 1.60% 52.20% 46.00% 81.50 
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3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  

 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O1 โครงสร้าง  100 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  100 
O3 อำนาจหน้าที ่  100 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100 
O5 ข้อมูลการติดต่อ  100 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 
O8 Q&A  100 
O9 Social Network  100 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการดำเนินงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี  100 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี      

รอบ 6 เดือน 
 100 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  100 
การปฏิบัติงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร 100 
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การให้บริการ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  100 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  100 
O17 E-Service  100 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100 
O19 รายงานการกำก ับต ิดตามการใช ้จ ่ายงบประมาณ 

ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  100 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
มีแค่การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 25/5/2564 11.40 น 
ตรวจสอบ 15/7/2564 ตามคำชี ้แจง ข ้อม ูลครบตาม
องค์ประกอบ 

100 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการ   
จัดหาพัสดุ 

 100 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  100 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  100 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร  100 
O28 รายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบ ุคคล

ประจำปี 
 100 

 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  100 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100 

 
10. การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  100 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100 

 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  100 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  100 

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  100 
O40 รายงานการกำก ับต ิดตามการดำเน ินการป ้องกัน        

การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 100 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  100 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 100 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 100 
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3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
 

 กรมส ่งเสร ิมการเกษตรได ้ผลคะแนนการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ จำนวน 90.6 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A ซึ ่งสำนักงาน ป.ป.ช. มีข ้อเสนอแนะ 
ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที ่ด ีในการดำเนินการ  
ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลประมาณร้อยละ 5 - 15 
ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น พึงพิจารณาผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา 
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะสามารถยกระดับ  
การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 
และความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ ้นในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการ 
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
  1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   - เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
   - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง 
   - เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
   - เพิ ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ปฏิบัต ิงาน  
บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
 2. การใช้งบประมาณ 
 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานมากขึน้ 
 - ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั ่นใจ 
ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้ร้องเรียน กรณพีบการทุจริตในหน่วยงาน 
 - ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 -  เพ ิ ่มมาตรการส ่ง เสร ิมให ้หน ่วยงานม ีการด ำเน ินการเฝ ้าระว ังการท ุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง เมื่อพบการทุจริต 
 - เพิ ่มความตระหนักของผู ้บร ิหารสูงส ุดของหน่วยงาน โดยต้องให้ความสำคัญ 
กับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
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 4. การปฏิบัติหน้าที่/การใช้อำนาจ 
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้  
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
 - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 - ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 - พ ึงให ้ความสำค ัญก ับการพัฒนาพฤต ิกรรม  การม ุ ่ งเน ้นผลสำเร ็จของงาน 
การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  
ของบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น  
 - เพิ ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน ให้ทำงาน 
อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 5. คุณภาพการดำเนินงาน 
 - ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป  
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
 - กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน  
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
 - ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัต ิงานให้บริการแก่ผู ้อ ื ่นเป็นไปตามขั ้นตอน 
หรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 
 - เปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 - เพิ ่มมาตรการชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี ่ยวกับ 
การดำเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
 - ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที ่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 
 
4. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลพื ้นฐานในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานอย่างครบถ้วน จึงส่งผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งส่งผลต่อผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การเปิดเผยข้อมูล 1. มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรม 

    และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  
    เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงาน ในการส่งเสริม 
    การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ 
    ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่บุคลากร 
    ภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
2. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ 
    กรมส่งเสริมการเกษตร บนเว็บไซต์หลักของกรม เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
    การรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
3. จัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
    เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์การบริหารและ 
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวปฏิบัติในการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต  
    คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น 

กกจ. และทุกหน่วยงาน 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1. พิจารณาการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ    
    เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามการใช้ทรัพย์สิน 
    ของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

กค. 

การใช้งบประมาณ 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ระดับสำนัก/กอง  
    โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์  
    ภายใต้สำนัก/กอง 
2. สำนัก/กอง จัดให้มีการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
    เป็นประจำ รวมทั้งมีการรายงานปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
3. จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ท่ีแสดง 
    ให้เห็นถึง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและสอดคล้องกับแผน 
    การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ท่ีบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบ 
    และเข้าถึงข้อมูลได้ 

กผง. / กค. 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 1. ปรับปรุงระบบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจัดทำช่องทางการร้องเรียน 
    การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ 
    กรมส่งเสริมการเกษตร และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
3. ผู้บริหารได้มีการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
    และให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 

กกจ. 

การปฏิบัติหน้าท่ี /  
การใช้อำนาจ 

 - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติ 
    หน้าท่ี มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่า 
    ธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
    ของบุคลากรในหน่วยงานมากขึน้ 

กกจ. 

คุณภาพการดำเนินงาน 1. ปรับปรุงรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย  
    เนื้อหามีความน่าสนใจ 
2. จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ 
    ผลการดำเนินงานของกรมสู่สาธารณะ 

สพท. 
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