
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๓๒๔, ๙๘๓๒๔)  
ที่     กห ๐๔๐๑/๒๖๖๔    วันที่     ๑๗ ก.ย. ๖๔  
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

เรียน ผบ.ทบ.     

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่  กห ๐๔๐๑/๔๗๐ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เร่ือง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๔ 
 ๒. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกองทัพบก  
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๙๔.๑๗ ระดับผลการประเมิน A
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓ มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๙ โดยได้คะแนนลำดับที่ ๔๐ จาก ๑๔๖ หน่วยงาน
ระดับกรม รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ ๙๗.๐๖ 
  ๑.๒ ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ ๘๘.๘๔ 
  ๑.๓ ผลคะแนนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๙๖ 

 ๒. ข้อเท็จจริง   
  ๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีเกณฑ์ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยกำหนดให้มี 
การประเมิน ๓ รูปแบบ คือแบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส่วนได้ส ่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT)), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT)) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT))   
  ๒.๒ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) อนุมัติแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนของ ทบ. 
ให้ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมทั้งดำเนินการประเมินฯ และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบหัวข้อ  
การประเมินฯ เพื่อให้สอดคล้อง ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดตามอ้างถึง 
 
 
  

/๓. กพ.ทบ. ..... 

  (สำเนา) 

ด่วนที่สุด 



- ๒ - 

 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๗ (ระดับ A) โดยได้คะแนน
สูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๐.๒๙ (ร้อยละ ๙๓.๘๘) และอยู่ในลำดับที่ ๔๐ จาก ๑๔๖ หน่วยงานระดับกรม 
ถึงแม้ว่าคะแนนเฉล่ียของปี ๒๕๖๔ จะสูงกว่าปี ๒๕๖๓ แตย่ังคงมีบางตัวช้ีวัดที่มีคะแนนลดลงจากเดิมมาก 
(ร้อยละ ๖๑.๕๘) เช่น การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หัวข้อ “ในระยะ ๑ ปีที่ผ่านมา 
ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิงดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่” จึงเห็นควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ที่รับผิดชอบในหัวข้อแต่ละตัวช้ีวัด
ทราบผลการประเมิน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงมาตรการต่าง  ๆให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เพื่อให้ผลการประเมินฯ 
เป็นไปตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นในปีต่อไป  
  ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ทบ. 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. สำเนาแจ้ง นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.   
 
 
 พล.ต. วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ 
              (วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ) 
                                   รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 
             จก.กพ.ทบ. 

 
 

เรียน    ผบ.ทบ. 
          - เห็นควรอนุมัติตามท่ี กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
                     (ลงช่ือ)           พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                                             รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                 ๑๗ ก.ย. ๖๔ 

                     (ลงช่ือ) พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ 
        เสธ.ทบ. 
                                                   ๑๗ ก.ย. ๖๔ 

                    (ลงช่ือ)             พล.อ. ธรรมนูญ  วิถี 
                                                  ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
                                                 ๒๐ ก.ย. ๖๔ 

                   (ลงช่ือ) พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ 
      รอง ผบ.ทบ. 
                                                  ๒๐ ก.ย. ๖๔ 
       

                          

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
  (ลงช่ือ)  พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 
                             ผบ.ทบ. 
                            ๒๗ ก.ย. ๖๔ 
 
         

สำเนาถูกต้อง 
          พ.อ.นนทวัฒน์  จันทร์ทอง  
               (นนทวัฒน์  จันทร์ทอง) 
       นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทบ.   
                          ๑ ต.ค. ๖๔ 
 
         



หัวข้อการ
ประเมิน

ประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคและจะต้องได้รับการพัฒนา มาตรการเพ่ือขับเคล่ือน ITA พ.ศ. ๒๕๖๕

E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ในการท างานอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการประชาชน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
E4 ในระยะเวลา ๑ ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย หรือให้เงิน ทรัพย์สิน เพ่ิมมาตรการก ากับอย่างเข้มงวด โดยประชาชนสะท้อนว่า ในระยะเวลา ๑ ปีท่ีผ่านมาเคยถูกเจ้าหน้าท่ี

หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ ของหน่วยงานของท่าน ร้องขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ

E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมการท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
E6 การเผยแพร่ข้อมุลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน
E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน
E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ เพ่ิมช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมข้ึน
E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด เพ่ิมมาตรการช้ีแจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน
E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่ เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน
E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน
E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา

พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน
E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มึความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน

กองทัพบก

มาตรการขับเคล่ือนการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕



หัวข้อการ
ประเมิน

ประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคและจะต้องได้รับการพัฒนา มาตรการเพ่ือขับเคล่ือน ITA พ.ศ. ๒๕๖๕

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน
I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง



หัวข้อการ
ประเมิน

ประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคและจะต้องได้รับการพัฒนา มาตรการเพ่ือขับเคล่ือน ITA พ.ศ. ๒๕๖๕

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น  

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ท้ังน้ี สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ นขต.ทบ. รับผิดชอบทุกหัวข้อการประเมิน                                             ตรวจถูกต้อง

สลก.ทบ. รับผิดชอบหัวข้อการประเมิน O29 และ O30                                                       พ.อ.  นนทวัฒน์  จันทร์ทอง

                                                            (นนทวัฒน์  จันทร์ทอง)

                                                     นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ.



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๓๒๔, โทร.ทบ. ๙๘๓๒๔)   
ที่   กห ๐๔๐๑/๓๓๔๖   วันที่        ๒  พ.ย. ๖๔  
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

เสนอ สลก.ทบ., ศปสท.ศปก.ทบ. 

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๗๐ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ตามที่ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติแบ่งมอบความรับผิดชอบ      
ในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในหัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ซึ่ง สลก.ทบ. ในฐานะรับผิดชอบในหัวข้อแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) และหัวข้อช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (O30)  ร่วมกับ ศปสท.ศปก.ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

 สำนักงาน ป.ป.ช. รายงานผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ปรากฏว่าในหัวข้อ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) และหัวข้อช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O30) ทบ. ได้คะแนน ๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อมา ศปท.กห. ได้เชิญผู้แทน ทบ. (กพ.ทบ.) ชี ้แจงและวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๔ โดยมี รอง ปล.กห. เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อม 
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ และปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อการประเมินในปีที่ผ่านมาด้วย ดังนั้น จึงขอให้ สลก.ทบ. 
และ ศปสท.ศปก.ทบ. ได้กรุณาตรวจสอบผลการประเมินฯ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อ 
การประเมินฯ ดังกล่าวตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ ให้รายงานผลเสนอ กพ.ทบ. ทราบ ภายใน 
๗ ธ.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป 

 จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 
 
        พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ 
         (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
          รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                               จก.กพ.ทบ.  

  -สำเนา- 

ด่วนมาก 












