
 
 

การวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส่ในการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
และการก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

ของ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

  



วัตถุประสงค ์
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หรือ สสปน. มุ่งหวังให้ส ำนักงำนเป็นองค์กรที่ได้มี
กำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในส ำนักงำน โดยมีกำรน ำ
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563 มำวิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ  
ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบในหน่วยงำนและพร้อมสนับสนุนให้ส ำนักงำนสำมำรถ
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
 
สรุปผลประเมิน ITA ของ สสปน. ปี พ.ศ. 2563 
 

ผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ของ สสปน. ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 93.75 คะแนน อยู่ในระดับ A โดย สสปน. ก ำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำย
ส ำหรับ ปี พ.ศ. 2564 ที่คะแนนประเมินเฉลี่ย 95.00 คะแนน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในด้ำนคุณธรรมควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 
 

  



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 

1 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  95.08 AA 

2 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  91.44 A 

3 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  92.07 A 

4 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  93.94 A 

5 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  94.5 A 

6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  89.95 A 

7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  83.98 A 

8 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  83.37 A 

9 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  100.00 AA 

10 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 AA 

คะแนนภาพรวม 93.75 A 

 
ข้อเสนอแนะของส านักงาน ปปช. จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ สสปน. ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สสปน. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไว้ โดยก ำหนดเป้ำหมำยได้รับผลกำรประเมินที่คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และส ำหรับกำรประเมินของ สสปน. จำก 3 แบบวัด คือ แบบวัดกำรรับรูของ
ผู้มีส่วนไดสวนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรูของผู้มีส่วนไดสวนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่ำ มีคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 
85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงกำรตระหนักรูของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชนสวนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน อีกท้ังยังค ำนึงถึงคุณภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service อย่ำงดียิ่ง 
 
 
 
 
 

 



สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมินทั้งจำกผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก (EIT) เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ และแบ่งกลุ่มประเด็นกำรประเมินที่เป็นข้อบกพร่อง
ออกเป็น 3 นะดับ ได้แก่ประเด็นที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่เป็นจุด
แข็งของส ำนักงำน โดยแบ่งเป็น ดังนี้ 

 

 
 

จำกกำรจัดกลุ่มระดับคะแนนตำมประเด็นกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้น  โดยหำกจ ำแนกตำมกลุ่ม 
ผู้ประเมิน จะสำมำรถสรุปผลจำกคะแนนจำกกำรประเมิน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ได้ดังต่อไปนี้ 

 
1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 

 
 

 



(1.1) กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ผลประเมิน 85.00 – 95.00 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  

 ข้อ I1 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ (92.56 คะแนน) ระดับ A 
o เป็นไปตำมขั้นตอน (92.24 คะแนน) ระดับ A 
o เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (92.88 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน (90.27 คะแนน) 
ระดับ A 

 

 ข้อ I3 พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน (87.65 คะแนน) ระดับ A 
o มุ่งผลส ำเร็จของงำน (94.18 คะแนน) ระดับ A 
o ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว (88.31 คะแนน) ระดับ A 
o พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง (80.47 คะแนน) 

ระดับ B 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  

 ข้อ I7 รับทรำบแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี (92.44 คะแนน) ระดับ A 
 

 ข้อ I8 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (91.90 คะแนน) ระดับ A 
o คุ้มค่ำ (89.43 คะแนน) ระดับ A 
o ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้ (94.38 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I9 มีกำรใช้จ่ ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
(89.38 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I10 มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำ
เดินทำง ฯลฯ (92.21 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I11 มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุและกำรตรวจรับพัสดุ และกำรตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ (91.87 คะแนน) ระดับ A 

o โปร่งใส ตรวจสอบได้ (97.19 คะแนน) ระดับ AA 
o เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง (86.55 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I12 กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
(90.86 คะแนน) ระดับ A ดังต่อไปนี้  



o สอบถำม (94.38 คะแนน) ระดับ A 
o ทักท้วง (88.74 คะแนน) ระดับ A 
o ร้องเรียน (89.45 คะแนน) ระดับ A 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

 ข้อ I13 ได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม (88.78 คะแนน) 
ระดับ A 
 

 ข้อ I14 ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน  
(87.86 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I15 ผู้บังคับบัญชำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือ กำรให้
ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม (86.80 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน (92.27 คะแนน) ระดับ A 
o ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ (88.06 คะแนน) ระดับ A 
o มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง (98.02 คะแนน) ระดับ AA 
o เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง (90.74 คะแนน) ระดับ A 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

 ข้อ I20 ควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน (85.46 คะแนน) ระดับ A 
 

 ข้อ I21 มีกำรขออนุญำตยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง  
(93.40 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I23 ทรำบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนรำชกำรที่ถูกต้อง 
(92.08 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I24 มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (94.06 คะแนน) ระดับ A 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 ข้อ I25 ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (93.52 คะแนน) 
ระดับ A 



 ข้อ I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข (92.80 คะแนน) ระดับ A 
 

 ข้อ I28 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรต่อกำรทุจริต (93.89 คะแนน) ระดับ A 
o เฝ้ำระวังกำรทุจริต (95.88 คะแนน) ระดับ AA 
o ตรวจสอบกำรทุจริต (94.11 คะแนน) ระดับ A 
o ลงโทษทำงวินัย (91.70 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ I29 มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต (94.68 คะแนน) 
 

 ข้อ I30 เมื่อพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น มีควำมคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ (92.11 คะแนน) 

o สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก (93.48 คะแนน) 
ระดับ A 

o สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ (92.16 คะแนน) ระดับ A 
o มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ (92.30 คะแนน) 

ระดับ A 
o มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (90.50 คะแนน) 

ระดับ A 
 

(1.2) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (ผลประเมินมากกว่า 95 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  

 ข้อ I4 มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร (100 คะแนน) ระดับ AA 
 

 ข้อ I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ  
โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้วบุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรรับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์
อ่ืน ๆ  (100.00 คะแนน) ระดับ AA 

 

 ข้อ I6 มีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน  
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต (100.00 คะแนน) 
ระดับ AA 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

 ข้อ I16 ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัว (98.68 คะแนน) ระดับ AA 
 

 ข้อ I17 ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
(98.00 คะแนน) ระดับ AA 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

 ข้อ I19 มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง (100.00 คะแนน) ระดับ AA 
 

 ข้อ I22 บุคลำกรภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้  
โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง (98.66 คะแนน) ระดับ AA 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 ข้อ I26 มีกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน (100.00 คะแนน) ระดับ AA 

 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

 
 
 



(2.1) กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (ผลประเมินต่ ากว่า 85.00 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

 ข้อ E6 กำรเผยแพร่ข้อมูล (83.03 คะแนน) ระดับ B 
o เข้ำถึงได้ ไม่ซับซ้อน (83.86 คะแนน) ระดับ B 
o มีช่องทำงหลำกหลำย (82.19 คะแนน) ระดับ B 

 

 ข้อ E7 มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
(84.49 คะแนน) ระดับ B 

 

 ข้อ E8 มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับก ำด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
(84.81 คะแนน) ระดับ B 

 

 ข้อ E10 มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริต (82.28 คะแนน) ระดับ B 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

 ข้อ E11 มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น (84.08 คะแนน) 
ระดับ B 
 

 ข้อ E12 มีกำรปรับปรุงวิธีกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น (82.39 
คะแนน) ระดับ B 

 

 ข้อ E14 เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกำสในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน (76.06 คะแนน) ระดับ B 

 

 ข้อ E15 มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้โปร่งใสมำกข้ึน (76.87 คะแนน) ระดับ B 
 

(2.2) กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ผลประเมิน 85.00 – 95.00 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ E1 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ (86.61 คะแนน) ระดับ A 
o เป็นไปตำมขั้นตอน (87.00 คะแนน) ระดับ A 
o เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (86.21 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ E2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน (86.23 คะแนน) 
ระดับ A 
 



 ข้อ E3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล (88.32 คะแนน) ระดับ A 

 

 ข้อ E5 มีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
(88.60 คะแนน) ระดับ A 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

 ข้อ E9 มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงชัดเจน (85.32 คะแนน) ระดับ B 

 
(2.3) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (ผลประเมินมากกว่า 95 คะแนน) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ E4 มีกำรติดต่อร้องขอให้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิน เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร (100.00 คะแนน) ระดับ AA 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

 ข้อ E13 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
(97.47 คะแนน) ระดับ AA 

  



มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ 2563 ของ สสปน.คณะผู้บริหำร
และพนักงำน สสปน. ได้จัดท ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Work Shop) ร่วมกันในกำรวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน 
ก ำหนดมำตรกำรและกำรติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้
สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแบ่งตำมกลุ่มประเด็นต้องแก้ไขและกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรประเมิน ได้ดังนี้ 

 
1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

1) กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร 

ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อ
กำรทุจริต และประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
(Role model) ด้ำนกำรต่อกำรทุจริต
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ได้แก่ กำร
ประกำศเจตจ ำนงสุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website  e-mail  
และระบบ Intranet 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ทุกส่วนงำน 1) ผู้บริหำรสูงสุด และระดับ
รองผู้บริหำรสูงสุดได้ประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต 
2) มีกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรเผยแพร่ให้ได้ตำมที่
ก ำหนด โดยเฉพำะบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

2) สร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนใน
กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร  
มีจิตส ำนึกกำรปฏิบัติงำนตำม 
หลักธรรมำภิบำล 

จัดอบรมให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 HR/ 
ส่วนงำน 

กฎหมำยและ 
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยทุก  
6 เดือน 

   
3) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้
มำติดต่อช่องทำงต่ำง ๆ 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง 
ๆ ของส ำนักงำน 
2) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
3) จัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนกำร
ให้บริกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบ 
4) จัดอบรมพนักงำน เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ส่วนงำนที่ม ี
กำรติดต่อ

ให้บริกำรกับ
บุคคลภำยนอก 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที ่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

4) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนให้เท่ำเทียมกัน 

1) จัดท ำ/ทบทวนคู่มือค ำบรรยำยลักษณะ
งำนของแต่ละต ำแหน่ง (Job 
Description) 
2) เผยแพร่ให้ทุกส่วนงำนของ สสปน. ได้
ทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

ต.ค.63 – ก.ย.64 HR  
และทุกส่วนงำน 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.  
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

5) กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
หลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1) จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  
2) เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเผื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ  
สสปน. 
3) จัดอบรมจริยธรรมในกำรท ำงำนตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
4) เผยแพร่ธรรมำภิบำลระดับส ำนักงำนใน
รูปแบบ Clip VDO 

ต.ค.63 – ก.ย.64 HR/ 
ส่วนงำน 

กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน.  
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับงบประมำณ
ของหน่วยงำน 

1) จัดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส ำนักงำน ทำง 
Website และระบบ Intranet ของ
ส ำนักงำน 
2) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำน 
3) ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
งบประมำณของแผนกต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
น ำเสนอต่อผู้บริหำร 
4) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำยตำม
โครงกำรในแผนงำนต่ำง ๆ ตำม
งบประมำณ ทุกไตรมำส 
5) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินของส ำนักงำน
ตำมหลักกำรกำรตรวจสอบ 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยงำน 
ต่ำง ๆ/ 
ส่วนงำน

แผนงำนและ
กำรงบประมำณ/
ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 

ตรวจสอบภำยในรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนให้ กรรมกำร
ตรวจสอบทรำบ และให้
ควำมเห็นทุก 3 เดือน 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

1) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร 1) ผู้บริหำรสื่อสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน (นโยบำย) 
2) เผยแพร่นโยบำยให้ทุกส่วนงำนของ  
สสปน. ได้ทรำบทั่วกันผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยงำน 
ต่ำง ๆ/ส่วนงำน
กฎหมำยและ
ธรรมำภิบำล/

ส่วนงำนสื่อสำร
องค์กร 

มีกำรด ำเนินกำรโดยแสดงบน
ระบบ Intranet และ 
Website หลักของส ำนักงำน 
ให้พนักงำนรับทรำบ 

2) กำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 

1) ทบทวนมำตรกำรกำรตรวจสอบใช้ดุลย
พินิจ โดยเฉพำะในส่วนของงำนกำรบริหำร
บุคคล 

ต.ค.63 – ก.ย.64 HR รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน  2) จัดให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน

บริหำรบุคคลในทุกด้ำนให้มคีวำมชัดเจน 
เพื่อลดกำรใช้ดลุยพินิจ 

  

 3) มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  

   

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

กำรด ำเนินกำรกำรยืมทรัพย์สิน
ของ ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1) จัดท ำ/ทบทวนแนวทำงกำรยืม
ทรัพย์สินของ ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนใหเ้กิดควำมสะดวก 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ส่วนงำนพัสดุ 
และบริกำร
ส ำนักงำน 

จัดท ำสรุปผลกำรยืมทรัพย์สิน
ของส ำนักงำนให้ ผู้อ ำนวยกำร 
สสปน. หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร 
สสปน. มอบหมำยทุก 6 เดือน  2) มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมคูม่ือ

อย่ำงเคร่งครัด 
  

 3) เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบตัิงำนให้
ทรำบโดยทั่วกัน 

  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 1) จัดให้มีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริต ได้แก่  
1.1) มีช่องทำงกำรร้องเรียนและส่ง
หลักฐำนที่สะดวกและหลำกหลำย ผ่ำน
ทำง Website กล่องรับฟังควำมเห็น  
1.2) มีระบบกำรติดตำมผลกำรร้องเรียน  
1.3) ประชำสัมพันธ์ระบบกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต เช่น Website 
board intranet e-mail เป็นต้น 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำย และเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 
 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

2) จัดอบรมภำยในเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 HR รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือ 
ผู้ที่ผู้อ ำนวย สสปน.  
กำรมอบหมำย  

 3) เผยแพร่ผลกำรตรวจสอบของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในให้พนักงำนทุกคนได้
ทรำบ 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้
ที่ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำย และเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำนบนเว็บไซต์ 

 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

1) สร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนใน
กำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำร มี
จิตส ำนึกกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บรกิำร 
ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ทุกส่วนงำนที่มี
กำรติดต่อ
ให้บริกำร

บุคคลภำยนอก/ 
HR 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

2) เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำน 
3) จัดท ำแผนภูมิขั้นตอนกำรให้บรกิำรให้
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียรับผิดชอบ 
4) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจิตส ำนึก
ในกำรมุ่งกำรให้บริกำรแก่ผูม้ำตดิต่อ 
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และปฏิบัติ
ต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 

2) จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนกำร
ให้บริกำร และสอบถำมเรื่องทั่วไป  

จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนกำรให้บรกิำร 
และสอบถำมเรื่องทั่วไป 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร จัดให้มีกำรเผยแพร่ช่องทำง
ร้องเรียนกำรใหบ้ริกำร และ
สอบถำมเรื่องทั่วไปอีก
ช่องทำง และมีกำรสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ต่อ
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยเป็นรำยเดือน 



มาตรการที่ก าหนด ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม 

3) สร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินงำน
ของ สสปน. ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1) จัดท ำช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้กำร 
ด ำเนินงำนของ สสปน. ให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสียของส ำนักงำน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ฝ่ำยพัฒนำ 
กลยุทธอ์งค์กร
และส่วนงำน
สื่อสำรองค์กร 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
สสปน. โดยเผยแพรผ่ลบน
เว็บไซต ์2) ประชำสัมพันธ ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

ของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1) กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนให้สำธำรณะรับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 

ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของ  
สสปน. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ  
และครบในทุกช่องทำงที่ก ำหนด โดยมีกำร
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนประชำสัมพันธ์ ให้ 
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร สสปน. 
มอบหมำยทุก 6 เดือน 

2) มีระบบและช่องทำงที่ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถสอบถำม
ข้อสงสัยที่ม ีและ สสปน. มีระบบ
ตอบกลับที่มีประสิทธิภำพ 

1) เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ช่องทำง 
ต่ำง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ
สอบถำมข้อมูล สสปน. ได้ 
2) มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้หน่วยงำนที่
ให้บริกำร 
3) จัดให้มี Call center เพื่อตอบค ำถำม 
และรับผังควำมคดิเห็นจำกผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยี 
4) ในระบบ Website ของ สสปน. มีระบบ 
FQA 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ส่วนงำน 
สื่อสำรองค์กร 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ ผู้อ ำนวยกำร 
สสปน. หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร 
สสปน. มอบหมำยทุก 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

1) กำรปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

1) ทบทวนมำตรกำรใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกับ สสปน. 
2) เปิดโอกำสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีเขำ้มีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนไดด้ีขึ้น 

ต.ค.63–ก.ย.64 ทุกฝ่ำยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รำยงำนผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำร  
สสปน. หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำร 
สสปน. มอบหมำย 

2) จัดให้มีช่องทำงออนไลน์เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริกำร 

มีระบบ E-Service เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแกผู่้ขอรับบริกำรทำงด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น กำรขอสนับสนุนจำก สสปน.  

ต.ค.63–ก.ย.64 ฝ่ำยงำนที่
เกี่ยวข้อง/ 
งำนบริกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีระบบกำรรำยงำนสรุปผล 
ในรูปแบบ Dash Board  แสดงผล
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร โดย
ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำไปติดตำม
และก ำกับผลในระบบได้โดยตรง 

 


