
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

และ 
 

การก าหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

 

ของ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



วัตถุประสงค์ 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. มุ่งหวังพัฒนำงำนให้ 
สสปน. เป็นองค์กรที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล โดยมีกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สสปน. ใน
ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 มำวิเครำะห์ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญ ลดโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรประพฤติมิชอบใน
หน่วยงำน และพร้อมสนับสนุนให้ส ำนักงำนสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) ของ สสปน. ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 95.01 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดย สสปน. ก ำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำยส ำหรับปี 
พ.ศ. 2564 ไว้ในปี พ.ศ. 2563 ทีค่ะแนนประเมินเฉลี่ย 95.00 คะแนน ซึ่งทำง สสปน. สำมำรถพัฒนำ ปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ท ำให้ผลประเมินในปี  
พ.ศ. 2564 สำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้ โดยมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

ปี 2563 ปี 2564 
1 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  95.08 94.57 
2 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  91.44 90.83 
3 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ  92.07 91.31 
4 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  93.94 92.13 
5 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  94.50 96.31 
6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  89.95 92.08 
7 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  83.98 91.07 
8 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  83.37 87.88 
9 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  100.00 100.00 
10 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 100.00 

คะแนนภาพรวม 93.75 95.01 



ข้อเสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)  

จำกผลคะแนนกำรประเมิน สสปน. ได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 95.01 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ผลกำรประเมินระตับ AA หมำยถึง  สสปน. สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมตัวชี้วัตและหลักเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA โตยสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จในกำรเป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้แก่
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้ อำจมีรำยละเอียดบำงตัวชี้วัตที่จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแล หรือ
ส่งเสริมกำรท ำงำนอีกเพียงเล็กน้อย เพ่ือยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน คำดหมำยได้ว่ำหำก สสปน. 
ยังมีกลไกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สสปน. จะสำมำรถสร้ำงผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนที่น ำมำสู่ควำมเชื่อมั่น
ศรัทธำ และสร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นต่อไปในอนำคต โดยมีกำรข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
แบ่งตำมตัวชี้วัด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
1) ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของพนักงำนของหน่วยงำนว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำรแก่

ประชำชนเป็นไปตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
2) ให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำน ปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่

รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
3) เพ่ิมมำตรกำรก ำกับให้พนักงำนของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ  
4) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน กำรให้ควำมส ำคัญกับงำน

มำกกว่ำธุระส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเองของบุคลำกรใน
หน่วยงำน  

5) ให้ตรวจสอบว่ำประเด็นกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ผู้อ่ืนว่ำเป็นไปตำมขั้นตอนหรือระยะเวลำที่
ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
1) ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน

มำกขึ้น  
2) ส่งเสริมให้หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดย

เพ่ิมกำรให้สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน 
3) เพ่ิมกลไกก ำกับให้หน่วยงำนใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
4) เพ่ิมกลไกก ำกับหน่วยงำนของท่ำน โดยให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรจัดหำ พัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุ

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 



ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
1) ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง 
2) พัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

อย่ำงเป็นธรรม 
3) ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
1) เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้

ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
2) เพ่ิมมำตรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
3) เพ่ิมกำรก ำกับติดตำม ถ้ำมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน

ต้องมีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง  
4) ส่งเริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต  
1) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 
2) สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเ รียน และสร้ำงควำมมั่นใจในกำรจัด 

กำรทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท ำกำรร้องเรียน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
1) เพ่ิมมำตรกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของพนักงำนของหน่วยงำนในกำรท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
2) เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้

ชัดเจนมำกข้ึน  
3) ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
1) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำย

มำกขึ้น 
2) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
3) เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของพนักงำนในหน่วยงำน  

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
1) เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 



2) เพ่ิมกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
3) เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง

พัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน สสปน. ได้น ำผล
ดังกล่ำวมำวิเครำะห์ โดยน ำผลกำรประเมินจำกทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก (EIT)  โดยไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ และแบ่งกลุ่มประเด็นกำรประเมินที่เป็นข้อบกพร่อง
ออกเป็น 3 นะดับ ได้แก่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่เป็นจุดแข็งของส ำนักงำนที่จะต้องรักษำระดับไว้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น ดังนี้ 

 
 

จำกกำรจัดกลุ่มระดับคะแนนตำมประเด็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 โดยกำรจ ำแนกตำมกลุ่มผู้ประเมินที่ก ำหนดไว้ สำมำรถสรุปผล ได้
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 



1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน ตำมแบบประเมิน IIT สำมำรถสรุปผลกำรจัดกลุ่ม ได้ดังนี้ 
 

 
 

ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ 
 
 
 



1.1  ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (ผลคะแนนการประเมินมากกว่า 92 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

 I4  มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำนกำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร ได้รับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดับ AA 
o เงิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ทรัพย์สิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ประโยชน์อื่น ๆ  ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 

 

 I5  นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว  
บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ ได้รับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดับ AA 
o เงิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ทรัพย์สิน ได้รับผลประเมิน 100.00คะแนน ระดับ AA 
o ประโยชน์อื่น ๆ  ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 

 

 I6  มีกำรเรียกรับสิ่งต่อไปนี้ แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
คำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต ได้รับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดับ AA 
o เงิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ทรัพย์สิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ประโยชน์อื่น ๆ  ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

 I9  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้รับผลประเมิน      
96.70 คะแนน ระดับ AA 

 

 I10  มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 
ได้รับผลประเมิน 97.53 คะแนน ระดับ AA 

 

 I11  มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุและกำรตรวจรับพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ได้รับผลประเมิน 92.11 คะแนน ระดับ A 
o โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับผลประเมิน 92.55 คะแนน ระดับ AA 
o เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ได้รับผลประเมิน 91.68 คะแนน ระดับ A 



หมายเหตุ   แม้ว่ำประเด็นนี้ในภำพรวมจะได้คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ระดับ A แต่มีประเด็น 
ย่อยที่ สสปน. ควรพิจำรณำมีกำรพัฒนำให้ดีขึ้น 1 ประเด็นย่อย เนื่องจำกได้ผล
กำรประเมินต่ ำกว่ำ 92.00 คะแนน ได้แก่ประเด็น  
- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 I16  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัว ได้รับผลประเมิน 95.05 คะแนนระดับ AA 
 

 I17  ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 
97.53 คะแนน ระดับ AA 

 

 I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน มีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้รับผลประเมิน 95.03 คะแนน 
ระดับ AA 
o ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ ได้รับผลประเมิน 93.40 คะแนน ระดับ A  
o มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง ได้รับผลประเมิน 99.18 คะแนน ระดับ AA  
o เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้รับผลประเมิน 92.53 คะแนน ระดับ AA 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 I19  มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้รับผล
ประเมิน 98.35 คะแนน ระดับ AA 

 

 I22  บุคลำกรภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำง
ถูกต้อง ได้รับผลประเมิน 95.03 คะแนน ระดับ AA 

 

 I23  ทรำบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนรำชกำรที่ถูกต้อง ได้รับผลประเมิน 
92.08 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 I25  ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 95.88 คะแนน 
ระดับ AA 

 

 I26  หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ ได้รับผลประเมิน 98.75 คะแนน ระดับ AA  
o ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ได้รับผล

ประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 



o จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ได้รับผลประเมิน 
100.00 คะแนน ระดับ AA 

 

 I27  ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข ได้รับผลประเมิน 95.03 คะแนน ระดับ AA 
 

 I28  หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรต่อกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนนระดับ AA 
o เฝ้ำระวังกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 
o ตรวจสอบกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 
o ลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA 

 

 I29  มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุง
กำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 96.68 คะแนน ระดับ AA 
 

 I30  เมื่อพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น มีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ ได้รับผล
ประเมิน 94.01 คะแนน ระดับ A 
o สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก ได้รับผลประเมิน 93.38 คะแนน   ระดับ 

A 
o สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ ได้รับผลประเมิน 94.23 คะแนนระดับ A 
o มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ได้รับผลประเมิน 94.23 คะแนน ระดับ A 
o มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ได้รับผลประเมิน 94.20 คะแนน ระดับ A 

 
1.2 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ผลประเมิน 85.00 – 92.00 คะแนน) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

 I1  กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ได้รับผลประเมิน 90.91 คะแนนระดับ A 
o เป็นไปตำมขั้นตอน ได้รับผลประเมิน 92.58 คะแนน ระดับ A 
o เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดับ A 

 

 I2  กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้รับผลประเมิน 89.23 คะแนน 
ระดับ A 

 

 I3  พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ได้รับผลประเมิน 89.80 คะแนน ระดับ A 
o มุ่งผลส ำเร็จของงำน ได้รับผลประเมิน 94.23 คะแนน ระดับ A 
o ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดับ A 



o พร้อมรับผิดชอบ หำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง ได้รับผลประเมิน 85.93 คะแนน 
ระดับ B 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

 I8  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดับ A 
o คุ้มค่ำ ได้รับผลประเมิน 88.43 คะแนน ระดับ A 
o ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้ ได้รับผลประเมิน 90.08 คะแนน ระดับ A 

 

 I12  กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้รับผลประเมิน     
87.60 คะแนน ระดับ A ดังต่อไปนี้  
o สอบถำม ได้รับผลประเมิน 88.43 คะแนน ระดับ A 
o ทักท้วง ได้รับผลประเมิน 87.60 คะแนน ระดับ A 
o ร้องเรียน ได้รับผลประเมิน 86.78 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 I13  ได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ได้รับผลประเมิน 90.90 คะแนน  
ระดับ A 

 

 I15  ผู้บังคับบัญชำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือ กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำง
เป็นธรรม ได้รับผลประเมิน 85.10 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 I20  ควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน ได้รับผลประเมิน 86.73 คะแนน ระดับ A 

 

 I21  มีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติ งำนอย่ำงถูกต้อง ได้รับผลประเมิน            
90.08 คะแนน ระดับ A 

 

 I24  มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้รับผลประเมิน 90.05 คะแนน ระดับ A 

 
 
 
 
 



1.3 ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (ผลประเมินต่ ากว่า 85.00 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

 I7  รับทรำบแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี ได้รับผลประเมิน 81.80 คะแนนระดับ B 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 I14  ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน ได้รับผลประเมิน  
84.25 คะแนน ระดับ C 

 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภำยนอก ตำมแบบประเมิน EIT สำมำรถสรุปผลกำรจัดกลุ่ม ได้ดังนี้ 

 

 
 

โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 



2.1  ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (ผลคะแนนการประเมินมากกว่า 92 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 E4  มีกำรติดต่อร้องขอสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 
ได้รับผลประเมิน 99.25 คะแนน ระดับ AA 
o เงิน ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA 
o ทรัพย์สิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA 
o ประโยชน์อ่ืน ๆ  ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA 

 

 E5  มีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ได้รับผลประเมิน 
92.56 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 E8  มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับก ำด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ได้รับผลประเมิน 
98.88 คะแนน ระดับ AA 
 

 E10  มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริต ได้รับผลประเมิน 93.26 คะแนนระดับ A 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

 E13  มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรใช้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA 

 
2.2 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ผลประเมิน 85.00 – 92.00 คะแนน) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 E1  กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ ได้รับผลประเมิน 89.02 คะแนน ระดับ A 
o เป็นไปตำมขั้นตอน ได้รับผลประเมิน 89.96 คะแนน ระดับ A 
o เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ได้รับผลประเมิน 88.08 คะแนน ระดับ A 

 

 E2  กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน 
ระดับ A 

 

 E3  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ได้รับผลประเมิน 90.34 คะแนน ระดับ A 

 



ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 E7  มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน  ได้รับผลประเมิน 
88.87 คะแนน ระดับ A 

 

 E9  มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ได้รับ
ผลประเมิน 90.35 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 E11  มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/ กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น ได้รับผลประเมิน 86.25 คะแนน 
ระดับ A 

 

 E15  มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น ได้รับผลประเมิน  
88.11 คะแนน ระดับ A 

 

2.3  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (ผลประเมินต่ ากว่า 85.00 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน มีลักษณะดังนี้ ได้รับผลประเมิน 84.02 คะแนน ระดับ A 
o เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน ได้รับผลประเมิน 84.76 คะแนน ระดับ A 
o มีช่องทำงหลำกหลำย ได้รับผลประเมิน 83.27 คะแนน ระดับ A 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

 E12  มีกำรปรับปรุงวิธีกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น ได้รับผลประเมิน  
84.78 คะแนน ระดับ B 

 

 E14  เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น ได้รับผลประเมิน 81.37 คะแนน 
ระดับ B 

 
 
 
 
 
 



มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สสปน. ให้ดีขึ้น 
 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของ สสปน. ประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหำรและพนักงำน สสปน. ได้จัดท ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Work Shop) ร่วมกันในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนให้ดีขึ้น และกำรก ำกับติดตำมผล เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแบ่งตำมกลุ่มประเด็นต้องแก้ไขและ
กลุม่เป้ำหมำยในกำรประเมิน ได้ดังนี ้



1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

จำกผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ส ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน พบว่ำ มีประเด็นใดที่อยู่ในประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน และประเด็นที่ควรพัฒนำให้ดีขึ้น  
โดยสำมำรถสรุปประเด็น ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แนวทำงก ำกับติดตำม กำรรำยงำนผลได้ ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้  

ส่วนของการก ากับติดตามแผนกำรด ำเนินงำนและมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผล ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 นั้น จะด ำเนินกำรก ำกับติดตำมโดย รองผู้อ ำนวยกำร สสปน. สำยงำนบริหำร โดยได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้อ ำนวยกำรของ สสปน. 

 

1.1) ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 

ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I7  กำรรับทรำบแผนกำรใช้

งบประมำณประจ ำปี  
(81.80 คะแนนระดับ B) 

 

1) ให้พนักงำนทุกฝ่ำยงำนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณ
ประจ ำปี ของ สสปน. 

2) ประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ  
กำรติดตำม และแจ้งผลกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

3) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2565 และ
เผยแพร่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยประจ ำปี

    ส่วนงำนแผนงำน
และ 

กำรงบประมำณ 

1) มีกำรรำยงำนแผนและผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต่อผู้อ ำนวยกำรหรอืผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย และ
แสดงผลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำน และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

งบประมำณ 2564 และปี 2565  
ไตรมำส 1 และ 2 ผ่ำนทำงช่องทำง 
ต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม กำรแจ้งเวียน 
Intranet หรือเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

ประจ ำปี บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน และช่องทำงสื่อสำร 
อื่น ๆ เช่นกำรประชุม ระบบ 
Intranet หนังสือเวียน เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

I14 กำรได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพ
ของผลงำน                        
(84.25 คะแนน ระดับ C) 

1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมี
กำรก ำหนดตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำนและ
ตัวช้ีวัดประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อ
ลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคคลลง 

2) มีช่องทำงให้พนักงำนแจ้งข้อมูลกำร
ประเมินผลและกำรมอบหมำยงำนที่ไม่
เป็นธรรมให้ผู้บริหำรระดับสูงวินิจฉัย 

    งำนทรัพยำกร
บุคคล 

ฝ่ำยบริหำร 

1) มีตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำนและตัวช้ีวัด
ประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน 

2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มี
กำรร้องเรียนกำรประเมินผลไม่ 
เป็นธรรม หรือไม่ตรงตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดในตัวช้ีวัดรำยบุคคล  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



1.2) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

I1     กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้

มำติดต่อ เป็นไปตำมขั้นตอน 
และระยะเวลำที่ก ำหนด   
(90.91 คะแนน ระดับ A) 

 

I2     กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้

มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน 
(89.23 คะแนน ระดับ A) 

1) มีข้อสั่งกำรก ำชับพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือปฏิบัติงำน/คู่มือ
กำรให้บริกำรของ สสปน. อย่ำง
เคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงำน/คู่มือกำร
ให้บริกำรของ สสปน. ให้รับทรำบทั่ว
กันผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website 
แจ้งเวียนสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

3) จัดอบรมให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ 
และบริหำรองค์กรอย่ำงซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล มีจิตส ำนึกในกำร
ให้บริกำร 

    ทุกส่วนงำน 1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด  

2) ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรให้บริกำร
อย่ำงเคร่งครัด 

3) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำรบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน
ได้รับทรำบ 

4) มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ได้ตำมที่
ก ำหนด โดยเฉพำะกำรเผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

5) มีกำรอบรมและสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำนที่มีหน้ำที่ที่

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

4) จัดให้มีช่องทำงร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกรณีที่ได้รับกำรบริกำรที่ไม่
เป็นธรรม 

เกี่ยวข้อง และกำรฝึกอบรม On 
The Job Training โดย
ผู้บังคับบัญชำแต่ละสำยงำน 

6) จัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร
ร้องเรียนช่องทำงต่ำง ๆ รวมทั้ง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

7) มีรำยงำนผลกำรร้องเรียนเนื่องจำก
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

I3   พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ของ

พนักงำนกับกำรมุ่งผลส ำเร็จของ
งำน ให้ควำมส ำคัญงำนมำกกว่ำ
ธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิด หำก
ควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 
(89.80 คะแนน ระดับ A) 

1) อบรมและมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ท ำงำนเพื่อองค์กรแก่บุคลำกรทุกกลุ่ม
ของ สสปน. 

2) ก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนสมรรถนะ 
(Competency) เพื่อให้มีกำร
ประเมินผลพนักงำน ด้ำนควำมทุ่มเท
ให้กับงำน และควำมรับผิดชอบในงำน 

    ทุกส่วนงำน 1) มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรให้บริกำร
แกพ่นักงำนที่มีหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ผ่ำนกำรฝึกอบรม On The Job 
Training โดยผู้บังคับบัญชำแต่ละ
สำยงำน 

2) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
โดยมีกำรประเมินผลตัวช้ีวัดด้ำน
สมรรถนะ (Competency) ทุก ๆ 
6 เดือน 

 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

I8   กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมำณ 
(89.25 คะแนน ระดับ A) 

 
I12 กำรเปิดโอกำสให้มสี่วนร่วมในกำร

ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(87.60 คะแนน ระดับ A) 

1) ประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ กำร
ติดตำม และแจ้งผลกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน ประจ ำปี 2565 และ
เผยแพร่รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2564 และปี 2565  
ไตรมำส 1 และ 2 ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรประชุม กำรแจ้งเวียน 
Intranet หรือเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

3) จัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถ
สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน กำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

4) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำรของส ำนักงำนและมีส่วนร่วม

    ฝ่ำยงำน 
ต่ำง ๆ/ 
ส่วนงำน

แผนงำนและ
กำรงบประ 
มำณ/ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

1) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
ผู้อ ำนวยกำรหรอืผู้ทีผู่้อ ำนวยกำร
มอบหมำย และแสดงผลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำน และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน และช่องทำงสื่อสำร 
อื่น ๆ 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ แก่
ผู้บริหำรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

4) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำร สอบถำม 
ทักท้วง ร้องเรียน กำรตรวจสอบ

1) รำยงำนสรุปผลกำร 
สอบถำม ทักท้วง 
ร้องเรียน กำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนได้ต่อ
ผู้อ ำนวยกำรหรอืผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

2) รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในเสนอ
แก่ผู้บริหำรทุก ๆ      
6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ในกำรจัดท ำงบประมำณของแผนก 
ต่ำง ๆ ก่อนที่จะน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

5) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

I11 มีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง/กำรจัดหำ

พัสดุและกำรตรวจรับพัสดุ และ
กำรตรวจรับพัสดุ ในประเด็นย่อย  
เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบกำร
รำยใดรำยหนึ่ง  
(91.68 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดท ำบันทึกแจ้งพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบระเบียบ ประกำศ กฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้
พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
หำกพนักงำนคนใดไม่ปฏิบัติตำม  
จะโดนลงโทษ 

2) เจ้ำหน้ำท่ี หัวหน้ำงำนด้ำนพสัดุ และ
คณะกรรมกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงมกีำร
รับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่ำ 
“ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วน
เสียใด ๆ กับผู้เสนอรำคำ/ผู้ขำย/ผูร้ับ
จ้ำง” 

3) จัดให้มีช่องทำงให้ร้องเรียนกำรไม่
ปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ กฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

    ส่วนงำน
พัสดุ 

และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) จัดท ำรำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้
พนักงำนปฏิบัติตำมคู่มือระเบียบ 
ประกำศ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ 
พรบ. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
และให้พนักงำนปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด หำกพนักงำนคนใดไม่
ปฏิบัติตำม จะโดนลงโทษ  

2) ผู้บังคับบัญชำทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำม 
พรบ. อย่ำงเคร่งครัด 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหำรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1) รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนต่อ
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุก ๆ       
6 เดือน 

2) รำยงำนสรุปผลกำร
ร้องเรียน กรณี
เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำร
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบกำร ต่อ
ผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำยทุกเดือน 

3) รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในเสนอ



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

4) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรที่เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนได้ 

แก่ผู้บริหำรทุก ๆ      
6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  

I13 กำรได้รับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม  
(90.90 คะแนน ระดับ A) 

 

 

1) มีกำรจัดประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัตงิำน 
ระหว่ำงบุคลำกรและผูบ้ังคับบัญชำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2) มีกำรช้ีแจงขอบเขตงำน ควำม
รับผิดชอบท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะต ำแหน่ง
ต้องรับผิดชอบ และแจ้งเวียนใน
ช่องทำงต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เพื่อให้
ทรำบทั่วกัน โดยเฉพำะทำงเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

3) จัดให้มีช่องทำงใหเ้จ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ร้องเรียนกำรได้รับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงไม่เป็นธรรม 

    งำน
ทรัพยำกร

บุคคล 
ฝ่ำยบริหำร 

1) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรจัด
ประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน ระหว่ำงบุคลำกรและ
ผู้บังคับบัญชำ 

2) กำรเผยแพร่ขอบเขตงำน ควำม
รับผิดชอบท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะ
ต ำแหน่งต้องรับผดิชอบ ใน
เว็บไซตห์ลัก และช่องทำงสื่อสำร
อื่น ๆ ภำยในหน่วยงำน 

3) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรได้รับมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงไม่เป็นธรรม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ปีละครั้ง 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

I15 ผู้บังคับบัญชำคัดเลือกผู้เข้ำรบั

กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน 
หรือ กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำง
เป็นธรรม                     
(85.10 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดท ำ/ทบทวน ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำ 

2) เผยแพร่ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือ
กำรศึกษำดูงำนบนช่องทำงสื่อสำร 
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เช่น เว็บไซต์หลัก 

    งำน
ทรัพยำกร

บุคคล 
ฝ่ำยบริหำร 

1) มีกำรประกำศใช้ระเบียบในกำร
คัดเลือกพนักงำนเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพื่อลดกำรใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่ระเบียบในกำรคัดเลือก
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ศึกษำ
ดูงำน บนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำน เช่น เว็บไซต์หลัก 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

I20 ควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขอ

อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
รำชกำร ไปใช้ปฏิบตัิงำนใน
หน่วยงำน                     
(86.73 คะแนน ระดับ A) 

 

I21 มีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร

ไปใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง 
(90.08 คะแนน ระดับ A) 

 

 

1) จัดท ำ/ทบทวน คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนเพื่อให้ขั้นตอนสะดวก  
แต่ยังคงรัดกุม 

2) มีกำรก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำง
เคร่งครัด  

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน ผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น website 

    ส่วนงำน
พัสดุ 

และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

หน่วยงำนบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

I24 มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้อง  
(90.05 คะแนน ระดับ A) 

1) มีข้อสั่งกำรก ำชับพนักงำนให้
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัดอย่ำงเคร่งครัด 
และให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำร
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำง
เคร่งครัดอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีช่องทำงให้สำมำรถร้องเรียนกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้องได้ 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำรตรวจสอบ
และติดตำมกำรจัดกำรทรัพย์สินของ
ส ำนักงำน และรำยงำนให้ผู้มีอ ำนำจ
รับทรำบ และสั่งกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตำมช่วงเวลำ 

    ส่วนงำน
พัสดุ 

และบริกำร
ส ำนักงำน 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้
ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด 

2) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรร้องเรียน
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ      
พวกพ้อง ซึ่งถือว่ำเป็นควำมผิด
วินัย 

3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ติดตำมกำร
ด ำเนนิกำรของหน่วยรับตรวจและ
ให้ข้อเสนอแนะกับผู้อ ำนวยกำร 
หรือผู้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำร ตำมมติของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

 



2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

จำกผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ส ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก พบว่ำ มีประเด็นใดที่อยู่ในประเด็นที่ควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน และประเด็นที่ควรพัฒนำให้ดีขึ้น  
โดยสำมำรถสรุปประเด็น ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แนวทำงก ำกับติดตำม กำรรำยงำนผลได้ ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้  

ส่วนของกำรก ำกับติดตำมแผนกำรด ำเนินงำนและมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผล ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 นั้น จะด ำเนินกำรก ำกับติดตำมโดย รองผู้อ ำนวยกำร สสปน. สำยงำนบริหำร โดยได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้อ ำนวยกำรของ สสปน. 

 
2.1) ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 

ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E6  กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน 
ให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน ผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย 
(84.02 คะแนน ระดับ B) 

 

E7  มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง
ชัดเจน                        
(88.87 คะแนน ระดับ A) 

 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำน ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ก ำหนด เช่น Website, 
Facebook, นิตยสำร, สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ผ่ำนทำงสมำคม ชมรมต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้อง
กับ สสปน. เป็นต้น เพื่อใหผู้้รับบรกิำรและ
ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยง่ำย เข้ำใจง่ำย 
ชัดเจน และทั่วถงึ 

    ส่วนงำน 
สื่อสำร
องค์กร 

1) มีกำรเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงำน 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ มำกกว่ำ  
2 ช่องทำง 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นทีค่วรแก้ไขโดยเร่งด่วน 
คะแนนต่ ากว่า 85.00 คะนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

E11  มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  
(86.25 คะแนน ระดับ A) 

 

E12  มีกำรปรับปรุงวิธีกำรขั้นตอน

กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดี
ขึ้น                            
(84.78 คะแนน ระดับ B) 

 

E14  เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำ

ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
(81.37 คะแนน ระดับ B) 

 
 

1) มีกำรเผยแพร่กำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่หน่วยงำนปรับปรุงขึ้น 
รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมโปร่งใส 
รวมถึงนโยบำยต่ำง ๆ ด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูล ควำมโปร่งใส และกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีธรรมำภิบำลของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนช่องทำง 
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

2) กำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนกับหน่วยงำนได้แสดงควำม
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน 

3) เผยแพร่กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
กับหน่วยงำน 

    ทุกฝ่ำยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1) ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

2) เผยแพร่กิจกรรมที่ด ำเนินงำนกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

3) สรุปผลกำรเผยแพร่ผลงำนของ
หน่วยงำนด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรน ำ
เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล ควำม
โปร่งใส และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี    
ธรรมำภิบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

 



2.2) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

E1 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่ม้ำ

ติดต่อเป็นไปตำมขั้นตอน และ
ระยะเวลำก ำหนด           
(89.02 คะแนน ระดับ A) 

 

E2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแกผู่ม้ำ

ติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน  
(89.25 คะแนน ระดับ A) 

 
 

1) จัดท ำขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เป็นแผนภูมิที่เข้ำใจได้
โดยง่ำยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบ  

2) มีกำรก ำชับให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนตำม
คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงเคร่งครัด 

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้รับทรำบทั่วกันผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น website 

4) จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนในกรณีที่มี
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมคู่มือ
กำรให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน และช่องทำงอื่น ๆ 

5) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจิตส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ  
ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ก ำหนด และ
ปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 

    ทุกส่วนงำน
ที่มีกำร
ติดต่อ

ให้บริกำร
บุคคลภำย 

นอก/ 
HR 

1) รำยงำนแสดงข้อสั่งกำรให้พนักงำน
ปฏิบัติตำมคู่มือกำรให้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำเนินงำนตำมคู่มือ
กำรให้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2) สรุปผลกำรจัดฝึกอบรมเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่มีจิตส ำนึกในกำรบริกำร 

3) มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ให้บริกำรบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทรำบ 

4) มีรำยงำนผลกำรร้องเรียนเนื่องจำก
พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำร
ปฏิบัติงำนที่ผู้รับบริกำรไม่ได้ควำม
เป็นธรรม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

E3  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/

ให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู   
(90.34 คะแนน ระดับ A) 

1) จัดให้มีกำรอบรมพนักงำน โดยสร้ำงกำร
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/กำร
ใช้บริกำรที่ถูกต้องของหน่วยงำน ให้
ทรำบตรงกัน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำง
ตรงไปตรงมำ 

2) จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจิตส ำนึกใน
กำรมุ่งกำรให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล    

3) จัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำง
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำ
สื่อสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถค้นหำข้อมูลโดยตนเองโดยง่ำย 

    ทุกส่วนงำน
ที่มีกำร
ติดต่อ

ให้บริกำร
บุคคลภำย 

นอก/ 
HR 

1. จัดให้มีกำรอบรมพนักงำนอย่ำง
น้อยปีละครั้ง 

2. เพิ่มช่องทำงกำรให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริกำรผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ FQA บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่ 
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

E9  มีกำรช้ีแจงและตอบค ำถำม  
เมื่อมีข้อกังวลสงสยัเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน  
(90.35 คะแนน ระดับ A) 

1) สร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแก่
พนักงำนของหน่วยงำน 

2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำนรับทรำบ เพื่อที่
พนักงำนจะได้สำมำรถตอบข้อสงสัยได้
ในทุกกรณี ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้ง กำร
อบรม และ On The Job Training 

    ส่วนงำน 
สื่อสำร
องค์กร 
งำน

ทรัพยำกร
บุคคล 

1) จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกกำร
ให้บริกำรแก่พนักงำน 

2) มีกำรอบรมพนักงำนเพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรให้บริกำร 

3) จัดให้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงเพื่อ
สอบถำมข้อกังกลข้อสงสัยของผู้มี

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุก ๆ 6 เดือน 



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

3) จัดให้มีช่องทำงสอบถำมข้อกังวล ข้อ
สงสัยผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
ส ำนักงำน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทรำบถึงช่องทำงนั้น ๆ 

4) มีคู่มือแนวทำงกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของ สสปน. ให้
หน่วยงำนที่ให้บริกำร 

5) จัดให้มี Call center เพื่อตอบค ำถำม 
และรับผังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

6) ในระบบ Website ของ สสปน. มีระบบ 
FQA 

ส่วนได้ส่วนเสีย และมีกำรสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

E15  มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้น                       
(88.11 คะแนน ระดับ A) 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร มี
ควำมโปร่งใส โดยกำร 
1) ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของหน่วยงำน 
2) มีกำรเผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
รับทรำบทั่วกันผ่ำน Website ของ
หน่วยงำน 

    ฝ่ำยพัฒนำ 
กลยุทธ์

องค์กรและ
ส่วนงำน
สื่อสำร
องค์กร 

1) เผยแพร่ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนรับทรำบทั่วกันผ่ำน 
Website ของหน่วยงำน 

2) น ำผลส ำรวจมำจัดท ำแผนงำนเพื่อ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

3) ติดตำมผลกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้อ ำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
ทุกป ี



ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 คะแนน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แนวทางการก ากับติดตาม การรายงานผล ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

3) น ำผลส ำรวจควำมพึงพอใจมำจัดท ำ
แผนงำนเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

4) จัดท ำและประกำศใช้มำตรกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ
เผยแพร่ใหส้ำธำรณชนได้รับทรำบ 

4) เผยแพร่มำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงำน 
 

 
 

 


