
















รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. ที่มา  
 กองทัพเรือ (ทร.) ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาคร ัฐท ั ่วประเทศได ้ร ับทราบสถานะและปัญหาการดำเน ินงาน ด ้านค ุณธรรมและความโปร ่งใส  
ของหน่วยงานโดยการประเมิน ITA เป็นเคร ื ่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ  
และการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน  
ที่เข้ารับการประเมินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ จะต้องมีผลประเมิน ๘๕ คะแนนข้ึนไป ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  

๒. ผลการประเมินและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงาน ของ 
กองทัพเรือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทร. มีคะแนนการประเมินภาพรวม ๙๘.๘๗ คะแนน อยู่ในระดับ AA  
โดยมีรายละเอียดการประเมินตัวชี้วัดจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด จาก ๓ แบบวัด ดังนี้ 
 (๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประกอบด้วยตัวชี ้ว ัด ๑) การปฏิบัติหน้าที ่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อำนาจ  
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 (๒ )  แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผู้ ม ีส ่ วนได ้ส ่ วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วยตัวชี ้ว ัด ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ๒) ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร ๓) การปรับปรุงการทำงาน  
 (๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑) การเปิดเผยข้อมูล และ ๒) การป้องกันการทุจริต  
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละแบบวัด ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานที ่มีต ่อหน่วยงานตนเองเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่อย่างซื ่อสัตย์ สุจริต  
มีความโปร่งใสมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา 
พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ และการให้ความสำคัญของผู้บริหาร 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน ๕ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมินรวม 
๙๙.๒๐ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนรวม ๙๙.๓๐ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนรวม ๙๘.๘๙ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนรวม ๙๙.๑๗ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนรวม ๙๙.๑๗ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนรวม ๙๙.๔๗ คะแนน 
 ซึ่งทุกตัวชี้วัดได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย แต่มีตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับคะแนนเพิ่มเติม คือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (ข้อ I๙ บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึง
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด ๙๗.๑๓ คะแนน) 
 
 



 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
• ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณ พิจารณาความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับ ในการ

จัดทำแผนการใช้งบประมาณ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้งบประมาณให้บุคลากรทราบอยา่งทั่วถึง 
• ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลกำลังพลสามารถ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ  
 ๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ  
ไม ่เล ือกปฏิบัต ิรวมทั ้งการสื ่อสารระหว่างหน่วยงานและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ีย  ประกอบด้วยตัวช ี ้วัด 
จำนวน ๓ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมินรวม ๙๘.๙๕ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนรวม ๙๘.๙๙ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนรวม ๙๘.๖๑ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนรวม ๙๙.๒๔ คะแนน 
 ซึ่งทุกตัวชี้วัดได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย แต่มีตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับคะแนนเพิ่มเติม คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื ่อสาร (ข้อ E๘ ช่องทางรับฟังคำติชมหรือ 
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ ๙๗.๙๒ คะแนน และช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๙๗.๔๐ คะแนน)  
 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

• ปรับปรุงช่องทางการรับฟังคำติชม และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการให้บริการ  

• ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
 ๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ 
ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง  
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที ่เป็นรูปธรรม  ประกอบด้วยตัวชี ้วัด 
จำนวน ๒ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมินรวม ๙๘.๕๗ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนรวม ๙๗.๑๔ คะแนน 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
 ซึ่งทั้ง ๒ ตัวชี้วัดได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดย ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้รับ
คะแนนการประเมิน ๑๐๐ คะแนนเต็ม และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล สามารถพัฒนาการดำเนินงานเพื่อ
ยกระดับคะแนนเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ ๙  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (ข้อ O๒๓ สรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนที่ไม่ครบองค์ประกอบทำให้ได้ ๐ คะแนน) 
 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

• ตรวจสอบองค์ประกอบของข้อมูลในส่วนของสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ให้ควบถ้วนทุกเดือน และเปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี 

• เผยแพร่กิจกรรมที ่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
โดยแสดงให้เห็นถึงประเด็นในการมีส่วนร่วม ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม และการนำผล 
จากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงาน 

• เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในเว็บไซต์หลักของ ทร. และ
เผยแพร่ให้บุคลากรใน ทร. รับทราบโดยทั่วถึง 



• ดำเนินงานขับเคลื ่อนจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ ทร. โดยต้องประกอบด้วย  
การจัดตั้งทีมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม การจัดทำแนวปฏิบัติ Do & Don’t เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการประพฤติตนทางจริยธรรมและการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 

• มีการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งน้อย  
๑ กระบวนการ และมีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ๑ กระบวนการ 
๓. ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานจากผู้ตรวจประเมิน 
 ทร. ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปี๒๕๖๕ จำนวน ๙๘.๘๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA 
อยูใ่นระดับดีเยี่ยม และบรรลุค่าเป้าหมาย 
 อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลหรือ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
 แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ในประเด็น ดังนี้ ๑) บุคลากรในหน่วยงาน 
บางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด ๒) บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผยและไม่เป็นธรรม และ ๓) บุคลากรในหน่วยงาน 
บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร 
 แบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ดังนี้ ๑) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร ้องเร ียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน ๒) ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 
การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน และ ๓) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  
มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ 
 แบบวัด OIT ตัวชี ้ว ัดที ่ ๙  ตัวชี ้ว ัดย่อยที ่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณข้อ O๒๓  
โดยหน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ผลการประเมินเรียงตามลําดับคะแนนรายตัวชี้วดั จํานวน ๑๐ ตัวชีว้ัด สรปุได้ ดังนี้  

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

๑ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

๒ การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ๙๙.๔๗ 

๓ การปฏิบัติหน้าที ่ ๙๙.๓๐ 

๔ การปรับปรุงการทำงาน ๙๙.๒๔ 

๕ การใช้อำนาจ ๙๙.๑๗ 



 จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ ทร. ที ่จะต้องแก้ไข 
โดยเร่งด่วน คือ ตัวชี ้ว ัดที่ ๙เรื ่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ ่งมีคะแนนประเมินต่ำที ่สุด คือ ๙๗.๑๔ คะแนน 
โดยตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งประเด็นการประเมินที่ ทร. ได้รับคะแนนต่ำ 
คือ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานต้องแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ข้อ O๒๓) 
ซึ่งมีผลคะแนนที่ ๐ คะแนน และเป็นประเด็นประเมินที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 

๕. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 แม้ว่า ทร. จะได้รับคะแนนการประเมินในระดับ AA แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด ปรากฏว่า ทร. 
ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๙ โดยเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 
 

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ข้างต ้น ทร. จะได ้น ําไปใช้ประกอบในการกําหนดมาตรการส ่งเสริม 
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป 

๖ การใช้ทรพัยสินของราชการ ๙๙.๑๗ 

๗ คุณภาพการดำเนินงาน ๙๘.๙๙ 

๘ การใช้งบประมาณ ๙๘.๘๙ 

๙ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๘.๖๑ 

๑๐ การเปิดเผยข้อมูล ๙๗.๑๔ 

แบบวัด ตัวชี้วัด คะแนน ประเด็นย่อยที่ต้องพัฒนา 
OIT การเปิดเผยข้อมูล ๙๗.๑๔ ข้อ O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน ๐ คะแนน  
แบบวัด ตัวชี้วัด คะแนน ประเด็นย่อยที่ต้องพัฒนา 

EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

๙๘.๖๑ ข้อ E๗ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที ่สาธารณชน 
ควรรับทราบ อย่างชัดเจน ๙๘.๙๖ คะแนน 
ข้อ E๘ ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการ ๙๗.๙๒ คะแนน 
ข้อ E๑๐ ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๙๗.๔๐ คะแนน 

IIT การใช้งบประมาณ 
 

๙๘.๘๙ ข้อ I๙ บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด ๙๗.๑๓ คะแนน 
ข้อ I๑๑ บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เปิดเผย
และไม่เป็นธรรม ๙๘.๔๐ คะแนน 
ข้อ  I๑๒ บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า
หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร ๙๙.๓๓ คะแนน 

EIT คุณภาพการดำเนินงาน 
 

๙๘.๙๙ ข้อ E๓ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ 
๙๖.๙๖ คะแนน 



ผนวก ก 
มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ 
การกำกับติดตามและ 

การรายงานผล 
ตัวชี้วัดที่ ๑  

ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวดกวดขันกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ กห. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
การรักษาจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๔   
๒. ให้หน่วยต่าง ๆ กำหนดขั้นตอน กระบวนการการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน และให้
กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการตามขั้นตอนดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้ง
จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๓. ให้หน่วยต่าง ๆ  ให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศในเชิงสถิติในการนำไปปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มีช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อมูลย้อนกลับได้โดยง่าย และหลากหลาย 
๔. ให้บรรจุสาระหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ไว้ใน
หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ของหน่วย 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 
นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 

กพ.ทร. 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
 
 

ทุกไตรมาส 
 
 

ทุกไตรมาส 

ตัวชี้วัดที่ ๒  
ด้านการใช้งบประมาณ 

๑. ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำกับติดตามให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
๒. ให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณให้แก่ กำลังพลของหน่วย ในทุก
ระดับมากขึ้น 
๓. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้เกิดความคุ้มค่า และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
อาทิ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเดินทาง และแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ และกำลังพลรับรู้การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยในการประชุมประจำเดือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนมากขึ้น 
๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลรายเดือน และ
สรุปผลรายป ี

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ทุกไตรมาส 

ตัวชี้วัดที่ ๓ 
ด้านการใช้อำนาจ 

๑. กำกับดูแลการบังคับบัญชาและการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการ
บริหารกำลังพลในการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา โดยไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง  
๒. นขต.ทร. ที่เป็นสายวิทยาการ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกำลังพล ทร. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งสัญญาบัตร และประทวน เพ่ือให้กำลังพล ทร. ทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 
นขต .ท ร .  ท ี ่ เ ป ็ นส าย
วิทยาการ 

ทุกไตรมาส 
 
 

ทุกไตรมาส 
 

 
Fjfjfgjghjghj 

หน้า ก – ๑ ของ ๔ หน้า 



 

 

ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ การกำกับติดตามและ 
การรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ ๔  
ด้านการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 

๑. กำกับดูแลกำลังพลในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน  
 
๒. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเข้าใจ และให้ความรู้ความเข้าใจกับ
กำลังพลภายในหน่วยได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยให้ นขต.ทร. กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยโดยเคร่งครัด 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
นขต.ทร .  ท ี ่ เป ็นสาย
วิทยาการ 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕  
ด้านการแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

๑. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
๒. ให้ความรู้แก่กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต  
 
๓. จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. และให้ นขต.ทร. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
๔. จัดทำช่องทางให้กำลังพลสามารถร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ โดยจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และกำลังพลสามารถมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบกับตนเอง 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
นขต.ทร .  ท ี ่ เป ็นสาย
วิทยาการ 

ศสส.ทร. 
 

ศสส.ทร. 
 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
 

ทุกไตรมาส 
 

 

 

 

 

 

หน้า ก – ๒ ของ ๔ หน้า 



 
ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ การกำกับติดตามและ 

การรายงานผล 
ตัวชี้วัดที่ ๖  
ด้านคุณภาพ 

การดำเนินงาน 

๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน  
๒. ปลูกจิตสำนึก กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐาน อย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่เรียกรับส่ิงต่าง ๆ (No gift policy) ให้ความสำคัญกับประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ทุกไตรมาส 

ตัวชี้วัดที่ ๗  
ด้านประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 

๑. เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูล
ผู้แจ้งเบาะแส (Personal Data Protection Act : PDPA)และหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียน และดำเนินการตาม
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยให้หลากหลายช่องทาง และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ทุกไตรมาส 

ตัวชี้วัดที่ ๘  
ด้านการปรับปรุงระบบ

การทำงาน 

๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
๒. จัดทำแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยและนำมาปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
๓. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ทุกไตรมาส 

ตัวชี้วัดที่ ๙  
ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ให้ นขต.ทร. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นสำคัญ ดังนี้  
(๑) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วย โครงสร้างหน่วย ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยแผนผังผู้บังคับบัญชา และข่าวประชาสัมพันธ ์ 
(๒) แผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียด
ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน และการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๓) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(๔) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
(๕) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้รับทราบเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เล่ม ที่ไม่มี
ข้อมูลกำหนดชั้นความลับ 
(๖) จัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  สรุปรายงานผลทุกเดือน โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย งบประมาณ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ทุกไตรมาส 

หน้า ก – ๓ ของ ๔ หน้า 



ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ การกำกับติดตามและ 
การรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
ด้านการป้องกันการทุจริต 

ให้ นขต.ทร. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็น ดังต่อไปนี้  
(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาในการป้องกันการทุจริต และ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
(๒) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยง พร้อมกำกับติดตาม และรายงานตาม
วงรอบที่ ศปท.กห. กำหนด 
(๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีองค์ประกอบของการดำเนินการโครงการ
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้หน่วยดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิจกรรมดำรง เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
กิจกรรมอุปสมบทให้กับ นักเรียนทหาร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ  กิจกรรม
ส่งเสริม เชิดชูคนดีของสังคม และกิจกรรมจิตอาสา รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งระบุปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มีปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. 
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 

ทุกไตรมาส 
 

 
 
 

  
 

หน้า ก – ๔ ของ ๔ หน้า 






























































