
 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.) 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 2562 
และกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรสง่เสริมคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใส่ภำยในหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หรือ สสปน. มุ่งหวังให้ส ำนักงำนเป็นองค์กรที่ได้มีกำร

ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในส ำนักงำน โดยมีกำรน ำผลกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 มำวิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข

ข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจ

ก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบในหน่วยงำนและพร้อมสนับสนุนให้ส ำนักงำนสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำย

ที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที ่21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561 – 2580) ต่อไป 

 

ผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ประจ ำปี 

พ.ศ. 2562 ของ สสปน. ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 93.35 คะแนน โดย สสปน. ก ำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำย

ส ำหรับ ปี พ.ศ. 2563 ที่คะแนนประเมินเฉลี่ย 95.00 คะแนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องใน

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในด้ำนคุณธรรมควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น   

 

สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมินทั้งจำกผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 

(EIT) เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและแบ่งกลุ่มประเด็นกำรประเมินที่เป็นข้อบกพร่องทีจ่ะต้องแก้ไขโดย

ด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นและประเด็นที่เป็นจุดแข็งของส ำนักงำน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

สรุปผลประเมิน ITA ของ สสปน. ปี พ.ศ. 2562  

 

วัตถุประสงค์  

 

คะแนนเฉลี่ย ปี 2562       
93.35

เป้ำหมำยคะแนน ปี 2563                 
95.00



 

ผู้มีส่วนได้

เสียภำยใน 

 
 

 

จำกกำรจัดกลุ่มระดับคะแนนตำมประเด็นกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น โดยหำกจ ำแนกตำมกลุ่มผู้ประเมิน 

จะสำมำรถสรุปผลจำกคะแนนประเมิน ปี 2562 ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ได้คะแนนประเมิน ต่ ำกว่ำ 90.00 คะแนน

ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น

ได้คะแนนประเมิน 90.00 ถึง 95.00 คะแนน

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง

ได้คะแนนประเมิน มำกกว่ำ 95.00 คะแนน 

ต้องแก้ไขด่วน

ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น

• ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ (I3)
• ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ (I11)

• ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ (I2)
• ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ (I7,I8,I9,I10)
• ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ (I13,I14,I15)
• ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ สสปน. (I20)

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของ สสปน. ปี พ.ศ. 2562 
 

 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

 



1.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

- I3 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

o ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว (85.16) 

o พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง (89.55) 

 

 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

- I11 หน่วยงำนมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะเอ้ือ

ประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง (83.34) 

 

1.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (คะแนน 90.00-95.00) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

- I2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ อย่ำงเท่ำเทียม (94.79) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

- I7 กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน (94.79) 

- I8 หน่วยงำนมีกำร ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น ต่อไปนี้ (94.36) 

o ควำมคุ้มค่ำ (93.92) 

o ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ (94.79) 

- I9 หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (93.87) 

- I10 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ (93.87) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

- I13 กำรมอบหมำยงำนผู้บังคับบัญชำมีควำมเป็นธรรม (94.79) 

- I14 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน (90.39) 

- I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม (91.26) 
 



ผู้มีส่วนได้

เสียภำยนอก 

 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ สสปน. 

- I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมี

ควำมสะดวก (92.16) 

แผนภูมิแสดงอัตรำส่วนกำรแบ่งกลุ่มประเด็น จำกกำรประเมิน (IIT) ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 

 

 

 
 

 

 

 

 

ต้องแก้ไขด่วน

ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน (E1,E2,E3,E5)

• ตัวชี้วัดที่ 7 กำรสื่อสำร (E6,E7,E9,E10)
• ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

(E11,E12,E14,E15)

• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (E8)

7%

30%

63%

ประเด็นท่ีต้องแก้ไขด่วน (7%) ประเด็นท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (30%)

ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (63%)

 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

 



2.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน (4 จำก 5 ประเด็นที่มีกำรประเมิน) 

- E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้  

o โปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอนที่ก ำหนด (87.76) 

o โปร่งใสเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (85.18) 

- E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

(85.16) 

- E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ

อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (86.16) 

- E5 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำน ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

(82.72) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (4 จำก 5 ประเด็นที่มีกำรประเมิน) 

- E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

o เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน (78.72) 

o มีช่องทำงหลำกหลำย (74.73) 

- E7 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 

(74.76) 

- E9 หน่วยงำนมีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้

อย่ำงชัดเจน (80.70) 

- E10 หน่วยงำนมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

(82.09) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (4 จำก 5 ประเด็นที่มีกำรประเมิน) 

- E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 

(77.75) 

- E12 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 

(79.73) 



 

- E14 หน่วยงำนได้เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมี

ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 

(69.69) 

- E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม

โปร่งใสมำกข้ึน (81.72) 
 

2.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (คะแนน 90.00-95.00) 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  

- E8 หน่วยงำนมีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำร (92.54) 

 

แผนภูมิแสดงอัตรำส่วนกำรแบ่งกลุ่มประเด็น จำกกำรประเมิน (EIT) ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 
 

 

 

 

 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ 2562 สสปน. คณะผู้บริหำรและ

พนักงำน สสปน. ได้ท ำ Work Shop ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน ก ำหนดมำตรกำรและกำรติดตำมผล 

เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดย

สำมำรถก ำหนดมำตรกำรแบ่งตำมกลุ่มประเด็นต้องแก้ไขและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน ได้ดังนี้ 

มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

80%

7%

13%

ประเด็นท่ีต้องแก้ไขด่วน (80%) ประเด็นท่ีต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (7%)

ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (13%)



 

 

 

 

1.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกำร ผู้รับผิชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
I3 พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
o ให้ควำมส ำคญักับ

งำนมำกกว่ำธุระ
ส่วนตัว  

o พร้อมรับผดิชอบ 
หำกควำมผดิพลำด
เกิดจำกตนเอง 

1. ทบทวนมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ร่วม และมีกำร
เผยแพร ่

2. สร้ำงจิตส ำนึกให้
พนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำนในกำร
ใหบ้ริกำร         
มีจิตส ำนึกกำร
ปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

1. จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจติส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีมำกกว่ำ
งำนส่วนตัว 

2. อบรมให้พนักงำนมีควำมรู้และเกิดควำม
ตระหนักในกำรปฏิบตัิงำนตำมหลกักำร
ธรรมำภิบำล โดยเฉพำะเรื่องควำมพร้อม
รับผิดรับชอบในกำรปฏิบตัิงำน 
(Accountability) และกำรขัดกันแห่ง
ประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) 

3. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนในประเด็นที่ เกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

HR/ 
ส่วนงำน

กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
I11 หน่วยงำนมีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจดัหำ
พัสดุ และกำรตรวจรับ
พัสดุในลักษณะเอื้อ
ประโยชน์ให้
ผู้ประกอบกำรรำยใดรำย
หนึ่ง 

1. ทบทวนและ
เผยแพรม่ำตรกำร
ส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของ 
สสปน. 

2. เผยแพร่ช่องทำง
ในกำรร้องเรียน
กำรทุจริตจำกกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

 

1. เผยแพรม่ำตรกำรจดัซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนให้พนักงำนทุกระดับทรำบ 

2. ฝึกอบรมพนักงำนของส ำนักงำนให้เข้ำใจ
ในบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิ หำก
เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
ตำมกฎมำย 

3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.  มีช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริตจำก
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงท้ังทำงเปิดเผย และทำง
ลับ 

ปชส./ 
ส่วนงำนพัสด/ุ
HR/ส่วนงำน
กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

1.ตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ 
กรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบและให้ควำมเห็น 
2.ส่วนงำนพัดสุ
รำยงำนผลกำร
ร้องเรียนทุก 6 เดือน 

 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

 



1.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (คะแนน 90.00-95.00) 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที ่
I2 กำรปฏิบัติงำน/
ให้บริกำรแก่ผูม้ำตดิต่อ 
อย่ำงเท่ำเทียม 

1. เผยแพรคู่่มือกำร
ให้บริกำรแก่ผูม้ำ
ติดต่อช่องทำง
ต่ำงๆ 

1. จัดท ำทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำน 

2. เผยแพรคู่่มือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

3. จัดท ำแผนภมูิขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียรับผิดชอบ 

4. จัดอบรมพนักงำน เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม 

ส่วนงำนต่ำงๆ 
ของ

ส ำนักงำน/ 
HR 
 
 
 

 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรใช้งบประมำณ 

I7 กำรรับรู้เกีย่วกับ
แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของ
หน่วยงำน 
I8 หน่วยงำนมีกำร ใช้
จ่ำยงบประมำณโดย
ค ำนึงถึงประเด็น ต่อไปนี ้ 
o ควำมคุ้มค่ำ 

o ไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ของ

งบประมำณที่ตั้งไว ้

I9 หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง  
I10 บุคลำกรในหน่วยงำน
มีกำรเบิกจำ่ยเงินท่ีเป็น
เท็จ เช่น ค่ำท ำงำน
ล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 

1. เผยแพร่แผนกำร
ใช้จ่ำย
งบประมำณของ
ส ำนักงำน 

2. ตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยตำม
แผนงำน/
โครงกำร ของ
ส ำนักงำน 

1. ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
งบประมำณของแผนกต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
น ำเสนอต่อผู้บริหำร 

2. จัดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำน ทำง Website 
และระบบ Intranet ของส ำนักงำน 

3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำยตำม
โครงกำรในแผนงำนต่ำง ๆ ตำม
งบประมำณ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

ส่วนงำนต่ำงๆ 
ของ

ส ำนักงำน/
ส่วน

งบประมำณ/ 
ปชส./

ตรวจสอบ
ภำยใน 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ต่อ
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน 

 



ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

I13 กำรมอบหมำยงำน
ผู้บังคับบัญชำมีควำมเป็น
ธรรม  
I14 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระดับ
คุณภำพของผลงำน  
I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน 
หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม 

1. ทบทวนมำตรกำร
กำรตรวจสอบใช้
ดุลยพินิจ 
โดยเฉพำะในส่วน
ของงำนกำร
บริหำรบุคคล 

2. จัดให้มีแนว
ทำงกำร
ด ำเนินกำรด้ำน
บริหำรบุคคลใน
ทุกด้ำนให้มีควำม
ชัดเจน เพื่อลด
กำรใช้ดุลยพินิจ 
 

1. เผยแพรคู่ม่ือ นโยบำย และแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลที่ชัดเจน 
และเผยแพร่ให้บุคลำกรใน สสปน. 
รับทรำบ  

2. จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนทั้งโดย
เปิดเผยและทำงลับ 

3. มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและเป็น
ธรรมหำกเกิดกรณีกำรร้องเรยีน 

HR และส่วน
กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ สสปน. 

I20 ขั้นตอนกำรขอ
อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมี
ควำมสะดวก 

1. จัดให้มีแนว
ทำงกำร
ด ำเนินกำรกำรยืม
ทรัพย์สินของ 
ส ำนกังำนเพื่อ
น ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. จัดท ำ/ทบทวน กำรยมืทรัพย์สิน ของ 
ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบตัิงำน 
ให้เกิดควำมสะดวก 

2. เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติงำนใหท้รำบ
โดยทั่วกัน 

ส่วนงำนพัสด ุ
 
 
 
 

จัดท ำสรุปผลกำรยมื
ทรัพย์สินของ
ส ำนักงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

 

 

 

2.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
E1 เจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนให้บริกำรแกผู่้
มำติดต่อ  

1. สร้ำงจิตส ำนึกให้
พนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำนในกำร

1. จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำน 

ทุกส่วนงำน
ของ

ส ำนักงำน/ 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่

 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

 



ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 
o ตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด  
o ตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด  
E2 เจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนให้บริกำรอย่ำง
เท่ำเทียมกัน  
E3 เจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนให้ข้อมูลแก่ผู้
มำติดต่ออย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู  

ให้บริกำร มี
จิตส ำนึกกำร
ปฏิบัติงำนตำม
คู่มือกำรให้บริกำร
แก่ผู้มำตดิต่อ 

2. เผยแพรคู่่มือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

3. จัดท ำแผนภมูิขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียรับผิดชอบ 

4. จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจติส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรให้บริกำรแกผู่้มำตดิต่อ ตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และปฏบิัติต่อผู้
มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 

5. จัดอบรมให้ควำมรูด้้ำนกำรบริกำรของ
ส ำนกังำนแก่ผู้มสี่วนได้เสียภำยนอกที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคญั 
 
 

HR ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

E5 สสปน. มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

1. สร้ำงกำรรับรู้กำร
ด ำเนินงำนของ 
สสปน. ให้แกผู่้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1. จัดท ำช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้กำร
ด ำเนินงำนของ สสปน. ให้แก่ผูม้ีสว่นได้
เสียของส ำนักงำน 

2. ปชส. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ทีด่ีของ
หน่วยงำน 

ฝ่ำย
ภำพลักษณ์
และสื่อสำร

องค์กร 

รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ภำพลักษณ์ และควำม
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนของ สสปน. 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงำน 
o เข้ำถึงได้ง่ำย ไม่

ซับซ้อน 
o มีช่องทำง

หลำกหลำย 
E7 หน่วยงำนมีกำร
เผยแพรผ่ลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน 

1. มีกำรทบทวน
มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สำธำรณะของ สส
ปน. 

2. สสปน. มีกำร
เผยแพร่ข้อมลู
ของหน่วยงำนให้
สำธำรณะ
รับทรำบอย่ำง
ทั่วถึง 

1. ปรับปรุงช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูของ
ส ำนักงำนให้มีอ ำนวจควำมสะดวกต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียกบัส ำนักงำนได้ดยีิ่งข้ึน 

2. ปชส. กำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทรำบ และครบในทุก
ช่องทำงที่ก ำหนด โดยมีกำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
 

ฝ่ำย
ภำพลักษณ์
และสื่อสำร

องค์กร 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำน ปชส. 
ให้ ผู้อ ำนวยกำร หรือ
ผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ภำพลักษณ์ และควำม
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนของ สสปน. 

E9 สสปน. มีกำรชี้แจง
และตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกีย่วกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 

มีระบบและช่องทำง
ที่ให้ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย สำมำรถ
สอบถำมข้อสงสยัที่ดี 

1. เผยแพร่ และ ปชส. ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
สสปน. ได ้

ฝ่ำย
ภำพลักษณ์
และสื่อสำร

องค์กร 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่



ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนนิกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับ/รำยงำนผล 
E8 หน่วยงำนมีช่องทำง
รับฟังค ำติชมหรือควำม
คิดเห็นเกีย่วกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

และ สสปน. มรีะบบ
ตอบกลับที่มี
ประสิทธิภำพ 

 

2. มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำม Q&A
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร 

3. ในระบบ Website ของ สสปน. มรีะบบ
FAQ 

4. วำงระบบให้มี CHATBOT ในอนำคต 

ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

E10 หน่วยงำนมีช่องทำง
ให้ผู้มำตดิต่อร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ี
ในหน่วยงำน 

1. ทบทวนมำตรกำร
จัดกำรร้องเรียน
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ 

2. มีช่องทำงที่ให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
สำมำรถร้องเรียน
กำรทุจริต 

1. เผยแพรม่ำตรกำรจดักำรร้องเรียนทุจริต
ของ สสปน. ให้ทุกฝ่ำยได้รับทรำบ 

2. ด ำเนินกำรเผยแพร่ และ ปชส. ช่องทำง
ต่ำง ๆ ที่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียสำมำรถ
ร้องเรียนกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำท่ี สสปน. 
ได ้

ทุกส่วนงำน
ของ

ส ำนักงำน/
ฝ่ำย

ภำพลักษณ์
และสื่อสำร

องค์กร 

รำยงำนผลสรุปกำร
ร้องเรียนทุจรติให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
E11 เจ้ำหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนมีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบตัิงำน/
กำรให้บริกำรใหด้ีขึ้น  
E12 หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรใหด้ีขึ้น 

1. มีกำรทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงคณุภำพ
กำรให้บริกำรที่
สะดวกมำกข้ึน 
และลดขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนให้
ดีขึ้น 

1. ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ สสปน. 
ในกำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำม
สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

2. สร้ำงระบบกำรให้บริกำรแบบ E Service 
เพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อย 1 ระบบต่อป ี

 
 
 

ฝ่ำย
ภำพลักษณ์
และสื่อสำร
องค์กร/ฝ่ำย 

MICE 
Intelligence 

และ 
นวัตกรรม 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให ้
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 
 

E14 หน่วยงำนได้เปดิ
โอกำสให้ผูร้ับบริกำร ผูม้ำ
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียเข้ำไปมสี่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 
E15 หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร ใหม้ีควำม
โปร่งใสมำกขึ้น 

สสปน. ด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วมในกำร
ด ำเนินงำนกับ
หน่วยงำน 

 

1. ทบทวนมำตรกำรใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกับ สสปน. 

 
2. จัดให้มีกิจกรรม หรือโครงกำรที่เปดิ

โอกำสให้มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน รวมถึงกำร
ด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึน้ 

3. เผยแพรผ่ลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
ให้แก่สำธำรณชนรับทรำบตำมมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรต่อสำธำรณะ ของ 
สสปน. 

ทุกส่วนงำน
ของส ำนักงำน 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน 



 

 

 

1.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 
 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
I3 พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
1.ให้ควำมส ำคัญกบังำน
มำกกว่ำธุระส่วนตัว 
(85.16) 
2.พร้อมรับผิดชอบ หำก
ควำมผิดพลำดเกิดจำก
ตนเอง (89.55) 

1.ทบทวนมำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม และ
มีกำรเผยแพร ่
2.สร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำน
ในกำรปฏิบัตงิำนในกำร
ให้บรกิำร มจีิตส ำนึกกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรร
มำภิบำล 

1.จัดอบรมพนกังำน เพื่อให้มจีิตส ำนึกในกำรมุง่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่มำกกว่ำ
งำนส่วนตัว 
2.อบรมให้พนักงำนมีควำมรู้และเกิดควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำร
ธรรมำภิบำล โดยเฉพำะเรื่องควำมพร้อมรบัผิดรับชอบในกำรปฏิบัติงำน 
(Accountability) และกำรขัดกันแหง่ประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) 
3.มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำ
เสมอ 

  
 

          

ตัวชี้วัดท่ี 2 กำรใช้งบประมำณ 
I11 ห น่ ว ย ง ำ น มี ก ำ ร
จัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ
พัสดุ และกำรตรวจรับ
พั ส ดุ ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ อื้ อ
ประโยชน์ให้ระกอบกำร
รำยใดรำยหนึ่ง 

1.ทบทวนและเผยแพร่
มำตรกำรส่งเสริมควำม
โปรง่ใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของ สสปน. 
2.เผยแพร่ช่องทำงในกำร
ร้องเรียนกำรทจุริตจำกกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
3.มีระบบ Electronics 
ช่วยในกำรด ำเนินกำรเพื่อ
ลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

1.เผยแพร่มำตรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนให้พนักงำนทกุระดับทรำบ 
2.ฝึกอบรมพนักงำนของส ำนักงำนใหเ้ข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิด หำก
เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมกฎมำย 
3.ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัจัดซือ้จัดจ้ำงอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.มีช่องทำงในกำรรอ้งเรียนกำรทจุริตจำกกำรจัดซือ้จัดจ้ำงทั้งทำงเปิดเผย และทำง
ลับ 
 

            

 

1.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (คะแนน 90.00-95.00) 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

I2 กำรปฏิบัติงำน/
ให้บรกิำรแกผู่้มำติดต่อ 
อย่ำงเท่ำเทียม 

เผยแพร่คู่มือกำรใหบ้ริกำรแก่
ผู้มำติดต่อช่องทำงต่ำงๆ 

1.จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
2.เผยแพร่คู่มือกำรใหบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
3.จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำรใหบ้รกิำรใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียรบัผิดชอบ 
4.จัดอบรมพนกังำน เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำรแกผู่ม้ำติดต่ออย่ำงเท่ำ
เทียม 

            

แผนกำรด ำเนินงำน มำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 
  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

 



ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

I7 กำรรับรู้เกี่ยวกับ
แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของ
หน่วยงำน 
I8 หน่วยงำนมีกำร ใช้
จ่ำยงบประมำณโดย
ค ำนึงถึงประเด็น ต่อไปนี ้ 
o ควำมคุ้มค่ำ 

o ไม่บิดเบอืน

วัตถุประสงค์ของ

งบประมำณที่ตัง้

ไว้ 

I9 หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง  
I10 บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีกำรเบิก
จ่ำยเงินที่เป็นเทจ็ เช่น 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำ
เดินทำง ฯลฯ 

เ ผ ยแพร่ แ ผ นกำ ร ใ ช้จ่ ำย
งบประมำณของส ำนักงำน
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำม
แผนงำน/ โคร งกำร  ของ
ส ำนักงำน 

1 ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำงบประมำณของแผนกต่ำง ๆ 
ก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อผู้บริหำร 
2.จัดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน ทำง 
Website และระบบ Intranet ของส ำนักงำน 
3.ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรในแผนงำนต่ำง ๆ ตำมงบประมำณ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

            

ตัวชี้วัดท่ี 3 กำรใช้อ ำนำจ 
I13 กำรมอบหมำยงำน
ผู้บังคับบญัชำมีควำมเป็น
ธรรม  
I14 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระดบั
คุณภำพของผลงำน  
I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน 
หรือกำรใหทุ้นกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นธรรม 

1.ทบทวนมำตรกำรกำร
ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ 
โดยเฉพำะในส่วนของงำนกำร
บรหิำรบุคคล 
2.จัดให้มีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรด้ำนบริหำรบุคคล
ในทุกด้ำนให้มีควำมชัดเจน 
เพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

 

1.เผยแพร่คู่มือ นโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลที่
ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลำกรใน สสปน. รับทรำบ  
2.จัดให้มีช่องทำงกำรรอ้งเรียนทัง้โดยเปิดเผยและทำงลับ 
3.มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมหำกเกิดกรณีกำรร้องเรียน 
 
 

            

ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ สสปน. 
I20 ข้ันตอนกำรขอ
อนุญำตเพื่อยมืทรัพย์สิน
ของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนมี
ควำมสะดวก 

จัดให้มีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรกำรยืมทรัพยส์ิน
ของ ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัตงิำน 

1.จัดท ำ/ทบทวน กำรยืมทรัพยส์ิน ของ ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ให้เกิดควำมสะดวก 
2.เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัตงิำนให้ทรำบโดยทั่วกัน 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (คะแนนต่ ำกว่ำ 90.00) 
 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
E1 เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนให้บริกำรแก่ผู้
มำติดต่อ  
o ตำมขั้นตอนที่ก ำหนด  
o ตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด  
E2 เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนให้บริกำรอย่ำง
เท่ำเทียมกัน  
E3 เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนให้ข้อมลูแกผู่้
มำติดต่ออย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู  

สร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำน
ในกำรปฏิบัตงิำนในกำร
ให้บรกิำร มจีิตส ำนึกกำร
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ให้บรกิำรแกผู่้มำติดต่อ 

1.จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
2.เผยแพร่คู่มือกำรใหบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
3.จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำรใหบ้รกิำรใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียรบัผิดชอบ 
4.จัดอบรมพนกังำน เพื่อให้มจีิตส ำนึกในกำรมุง่กำรให้บริกำรแก่ผูม้ำติดต่อ ตำม
ข้ันตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และปฏิบัติต่อผูม้ำรบับริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
5.จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรบรกิำรของส ำนักงำนแก่ผูม้ีส่วนได้เสียภำยนอกทีเ่ป็น
กลุ่มเป้ำหมำยทีส่ ำคัญ 

 

  
 

          

E5 สสปน. มกีำร
ด ำเนินงำนที่ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

สร้ำงกำรรับรู้กำร
ด ำเนินงำนของ สสปน. 
ให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1.จัดท ำช่องทำงสร้ำงกำรรบัรูก้ำรด ำเนินงำนของ สสปน. ใหแ้ก่ผู้มสี่วนได้เสียของ
ส ำนักงำน 
2.ปชส. เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีของหน่วยงำน 

            

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
E6 กำรเผยแพร่ข้อมลู
ของหน่วยงำน 
o เข้ำถึงไดง้่ำย ไม่

ซับซ้อน 
o มีช่องทำง

หลำกหลำย 
E7 หน่วยงำนมีกำร
เผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลทีส่ำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจน 

1.มีกำรทบทวนมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมลูต่อสำธำรณะ
ของ สสปน. 
2.สสปน. มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนให้
สำธำรณะรบัทรำบอย่ำง
ทั่วถึง 

1.ปรบัปรุงช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลของส ำนักงำนให้มอี ำนวจควำมสะดวกต่อผูม้ี
ส่วนได้เสียกบัส ำนักงำนได้ดียิ่งขึ้น 
2.ปชส. กำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ และครบในทุก
ช่องทำงทีก่ ำหนด โดยมีกำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยที่ชัดเจน 

 

            

E9 สสปน. มกีำรช้ีแจง
และตอบค ำถำม เมือ่มีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน 

มีระบบและช่องทำงที่ใหผู้้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
สอบถำมข้อสงสัยที่ดี และ 
สสปน. มีระบบตอบกลับที่
มีประสิทธิภำพ 

 

1.มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำม Q&A เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้
หน่วยงำนที่ใหบ้รกิำร 
2.ในระบบ Website ของ สสปน. มีระบบ FAQ 
3.วำงระบบให้มี CHATBOT ในอนำคต 

            

E10 หน่วยงำนมีช่องทำง
ให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
กำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน 

1.ทบทวนมำตรกำรจัดกำร
ร้องเรียนทจุริตให้มี
ประสิทธิภำพ 
2.มีช่องทำงที่ใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถร้องเรียน
กำรทจุริต 

1.เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรร้องเรียนทุจริตของ สสปน. ให้ทกุฝ่ำยได้รับทรำบ 
2.ด ำเนินกำรเผยแพร่ และ ปชส. ช่องทำงต่ำง ๆ ทีผู่้มสี่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
ร้องเรียนกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่ สสปน. ได้ 

            

ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
E11 เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรใหบ้ริกำรให้ดีข้ึน  
E12 หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรงุวิธีกำรและ

มีกำรทบทวนเพื่อปรับปรงุ
คุณภำพกำรให้บริกำรที่
สะดวกมำกข้ึน และลด
ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนให้ดี
ข้ึน 

1.ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ สสปน. ในกำรใหบ้รกิำรเพื่อให้ผูร้ับบรกิำรมี
ควำมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
2.สร้ำงระบบกำรใหบ้รกิำรแบบ E Service เพิ่มข้ึนอีกอย่ำงน้อย 1 ระบบต่อป ี
 

 
 

            

 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

 



 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน/
กำรใหบ้ริกำรให้ดีข้ึน 
E14 หน่วยงำนได้เปิด
โอกำสให้ผูร้ับบริกำร ผู้
มำติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียเข้ำไปมสี่วนร่วม
ในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/
กำรใหบ้ริกำรของ
หน่วยงำนได้ดีข้ึน 
E15 หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรงุกำรด ำเนินงำน/
กำรใหบ้ริกำร ให้มีควำม
โปรง่ใสมำกขึ้น 

สสปน. ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรให้ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนกับหน่วยงำน 

 

1.ทบทวนมำตรกำรให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกบั     
สสปน. 
2.จัดให้มกีิจกรรม หรอืโครงกำรที่เปิดโอกำสให้มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
ให้บรกิำรของหน่วยงำน รวมถึงกำรด ำเนินงำนใหม้ีควำมโปรง่ใสมำกขึ้น 
3.เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แกส่ำธำรณชนรับทรำบตำมมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรต่อสำธำรณะ ของ สสปน. 

            

 
2.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (คะแนน 90.00-95.00) 

 

ตัวชี้วัด มำตรกำร ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2562 2563 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ตัวชี้วัดท่ี 1.กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

E8 หน่วยงำนมีช่องทำง
รับฟงัค ำติชมหรอืควำม
คิดเห็นเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
 

มีระบบและช่องทำงที่ใหผู้้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
สอบถำมข้อสงสัยที่ดี และ  
สสปน. มีระบบตอบกลับที่มี
ประสิทธิภำพ 

 

สร้ำงกำรรับรู้ถึงช่องทำงในกำรสื่อสำรกับส ำนักงำน เผยแพร ่และ ปชส. ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ทีผู่้มสี่วนได้ส่วนเสียสำมำรถสอบถำมข้อมลู เข้ำถึง สสปน. ได้
สะดวกมำกข้ึน 
 

            

 

จำกแผนกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำน กำรติดตำมผล ตลอดจนกำรมอบหมำยให้กับฝ่ำยหรือส่วนงำนที่รับผิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดย สสปน มุ่งหวังให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร สร้ำงจิตส ำนึกสุจริตให้แก่

บุคคลำกรภำยในส ำนักงำน รวมถึงขับเคลื่อนให้ผลคะแนนกำรประเมิน ITA สูงขึ้นตำมเป้ำหมำย ที่ตั้งไว้ใน

ปีงบประมำณ 2563 ที่ระดับ 95.00 คะแนน 

 

 

 

 


