มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพธอ.
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพธอ. ปี 2564
ตามที่ สพธอ. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดเครื่องมือ ในการประเมิน ITA จำนวน 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว นได้ส ่ว นเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้
คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กาการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมินจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา สพธอ. ได้คะแนนรวมร้อยละ 98.91 คะแนน อยู่ใน
ระดับ AA โดยเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มประเภทองค์การมหาชน โดย
ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่
อันดับ 1 การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
อันดับ 2 การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน
อันดับ 3 การปฏิบัติหน้า 99.65 คะแนน
อันดับ 4 คุณภาพการดำเนินงาน 98.70 คะแนน
อันดับ 5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.56 คะแนน
อันดับ 6 การใช้งบประมาณ 98.54 คะแนน
อันดับ 7 การใช้งบประมาณ 98.54 คะแนน
อันดับ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.60 คะแนน
อันดับ 9 การปรับปรุงการทำงาน 97.51 คะแนน
อันดับ 10 การใช้อำนาจ 97.41 คะแนน
สรุปภาพรวมผลการประเมิน สพธอ. ได้คะแนนในระดับ AA หรือคะแนนสูงมากกว่า 95 คะแนน
ในทุกหัว ข้อ โดยเมื่อ จากผลคะแนนจำแนกรายตัวชี้วัด เทียบกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว จะเห็นได้ว่า สพธอ. ได้คะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล คือ 100 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการป้องกันการทุจริต คือ 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ AA

อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความตั้งใจที่ จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เต็มที่ รวมถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ของหน่วยงาน ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในลำดับท้าย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7 เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.60
คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน 97.51 คะแนน และลำดับสุดท้าย คือตัวชี้วัดที่ 3 เรื่อง การใช้
อำนาจ 97.41 คะแนน
รายละเอียดกราฟแสดงผลการประเมิน ITA ของ สพธอ. ประจำปี 2564 (จากระบบ ITAS)

เมื่อวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดแล้ว จะมีระดับคะแนนดังนี้
แบบวัด
ตัวชี้วัด
IIT
1.การปฏิบัติหน้าที่
2.การใช้งบประมาณ
3.การใช้อำนาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
EIT 6.คุณภาพการดำเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงการทำงาน
OIT 9.การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต

คะแนนที่ได้
99.65
98.54
97.41
98.56
98.02
98.70
97.60
97.51
100
100

ระดับคะแนน
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100
95.00 – 100

ระดับ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

คะแนนรวม
98.43

97.94

100

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มี ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อ สพธอ. สรุปได้ดังนี้
หน่ว ยงานสามารถดำเนิน การได้ครบถ้ว นตามตัวชี้ว ัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดย
สามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้
ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียง
เล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความ
ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่ งขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ควรส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง

สพธอ. ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนจากผลการ
ประเมิน ITA ของ สพธอ. ประจำปี 2564 และประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ละ
ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่

คะแนน
99.65

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
และแนวทางสู่การปฏิบัติ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
พนักงานมีการที่ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อทั่วไป ทบทวนแนวทางและทำความเข้าใจกับบุคลากรใน
กับผู้ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว อย่าง หน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป
ไม่เท่าเทียมบ้างบางครั้ง และพนักงานบาง ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเน้นย้ำให้
คนอาจยังขาดความมุ่งมั่นในการทำงานให้ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อเป็นหลัก
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย ม เพื ่ อ รั ก ษา
องค์กร
คุณภาพการดำเนิน งานในภาพรวมของหน่ว ยงาน
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรให้
ความสำคัญกับผลสำเร็จของงาน (Output) กระตุ้น
ให้ เ กิ ด ความมุ ่ ง มั ่ น ในการทำงานให้ บ รรลุ ต าม
เป้ า หมาย/ตั ว ชี ้ ว ั ด หลั ก (KPI) ขององค์ ก ร โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลด้วย

ตัวชี้วัด

คะแนน

2. การใช้งบประมาณ 98.54

3. การใช้อำนาจ

97.41

4.การใช้ ท รั พ ย์ สิ น 98.56
ของราชการ

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
พนักงาน ไม่ทราบรายละเอียดของแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน และอาจ
ไม่ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณแต่ละภารกิจโครงการ รวมถึง
ไม่ทราบการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณระหว่างปี จึงอาจทำให้เข้าใจว่า
มี ก ารใช้ จ ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ รวมถึง
บางคนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมากเพียงพอ
ข้ อ มู ล และหลั ก เกณฑ์ ใ นเรื ่ อ งของการ
มอบหมายงาน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน หรือกรอบการ
ประเมิ น ผลงานที ่ บ ั ง คั บ ใช้ ใ หม่ ระหว่ า ง
พนักงานและผู้บ ังคับบัญชาที่ยังไม่เข้ าใจ
และคุ้นเคยเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก
ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ ให้
ทุนการศึกษาด้วย
ช่องทาง/ขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินไป
ใช้ปฏิบัติงาน อาจไม่ชัดเจน และพนักงาน
บางส่ ว นอาจขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
และแนวทางสู่การปฏิบัติ
เพิ ่ ม การรั บ รู ้ แ ละมี ก ารเปิ ด เผยแผนการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้พนักงานทราบ
อย่ า งทั ่ ว ถึ ง ผ่า นช่อ งทางการสื่ อ สารต่า งๆ ภายใน
องค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้ จ ่ า ยงบประมาณผ่ า นกลไกและ
ช่ อ งทางต่ า งๆ ทั ้ ง การแสดงความคิ ด เห็น และการ
ร้องเรียนทุจริต รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างให้กับพนักงานผ่านการอบรมหรือ Workshop
สื ่ อ สารแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ใ หม่ เ กี ่ ย วกั บ การ
ประเมินผลงาน กำหนดตัวชี้วัด ค่าระดับคะแนน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ตำแหน่ ง งานของแต่ ล ะบุคคล
ประกอบการศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา ด้วย
การสร้างเครื่องมือ สนับสนุน อย่างเป็นระบบ และ
บังคับใช้อย่างมีธรรมาภิบาล
เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้พนักงานได้รับทราบช่องทาง/ขั้นตอนการขอยื ม
ทรัพย์สินใช้ปฏิบัติงาน รวมถึงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/
หลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง
ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์ สิ น
ของราชการโดยกำชับไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ และพัฒนาระบบตรวจสอบทะเบียนครุภ ัณ ฑ์
ประจำปี ไม่ให้นำไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อพวกพ้อง

ตัวชี้วัด

คะแนน

5.การแก้ ไ ขปั ญ หา 98.02
การทุจริต

6 . ค ุ ณ ภ า พ ก า ร 98.70
ดำเนินงาน

7.ประสิ ท ธิ ภ าพการ 97.60
สื่อสาร

8.การปรั บ ปรุ ง การ 97.51
ทำงาน

ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
และแนวทางสู่การปฏิบัติ
เพิ ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของผู ้ บ ริ ห ารกั บ
พนักงานในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต
และเพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับ กระบวนการใหม่ในการ
รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะการปกปิดการร้องเรียนให้เป็นความลับ

ความต่ อ เนื ่ อ งของการสื ่ อ สารระหว่ า ง
ผู้บริหารและพนักงาน ในเรื่องของการสร้าง
ความตระหนักด้านการต่อต้านการทุ จริต
รวมถึ ง พนั ก งานไม่ ท ราบช่ อ งทางการ
ร้องเรีย นการทุจ ริตภายในหน่ว ยงาน/ส่ ง
หลักฐานการทุจริต และไม่มั่นใจว่าหากมี
การร้ อ งเรี ย นจะมี ก ารดำเนิ น การอย่ า ง
จริงจัง และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
การดำเนิ น การบางครั้ ง ยั งไม่ เป็น ไปตาม รักษาระดับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้มา ความตระหนักให้กับพนักงาน เกี่ยวกับระบบและ
ติดต่ออาจรู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการอย่างที่ ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง การ
คาดหวั ง รวมถึ ง อาจมี ค วามเข ้ า ใจ ให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และ
คลาดเคลื่อนในการร้องขอสิ่งของกั บ การ ส่งเสริมให้มี การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่สำคัญต่อภาพรวม
ขององค์กร รวมถึงการใช้นโยบาย No Gift Policy
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ของผู้รับบริ การ ปรับปรุงเว็บไซต์/ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้
อาจยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อนอยู่บ้าง และ ใช้ ง านได้ ง ่ า ยยิ ่ ง ขึ ้ น และประชาสั ม พั น ธ์ / สื ่ อ สาร
การประชาสัม พั นธ์/ เผยแพร่ ผ ลงานหรือ ผลงานหรือข้อมูลของ สพธอ. ไปในวงกว้างมากขึ้นอีก
ข้อมูลไปยังกลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่มากเพียงพอ รวมถึงอบรมเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล
อาจยังชี้แจงหรือตอบคำถามไม่ชัดเจนใน
บางส่วน
การทำงานบางส่วนอาจขาดการปรับปรุง/ ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน/การ และประชาชนทั ่ ว ไป โดยการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ให้บริการให้ดีขึ้นและโปร่งใส และอาจไม่ได้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ ให้ ค ำแนะนำในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
หน่ ว ยงานเพื ่ อ เพิ ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานผ่านช่องทาง
อย่างเพียงพอ รวมถึงผู้รับบริการไม่มีส่วน โซเชียลมีเดียต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น Facebook ,
ร่ว มในการปรั บ ปรุ ง การดำเนิน งาน/การ เว็บไซต์ ETDA รวมถึงสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ
ให้บริการของหน่วยงาน
มาตรการใหม่ ๆ ในการเพิ ่ ม ความโปร่ ง ใสของการ
ให้บริการ

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพธอ.
ตามที่ สพธอ. ได้นำประเด็นคำถามในการประเมิน ITA ปี 2564 มาวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนด้านต่างๆ ที่ สพธอ. ต้องแก้ไขหรือต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน นั้น ในการนี้ สพธอ. ได้เสนอมาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ งานภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
แบบ

ตัวชี้วัด

IIT 1. การปฏิบัติ
หน้าที่

2. การใช้
งบประมาณ

3. การใช้
อำนาจ

มาตรการขับเคลื่อนฯ

ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ

ระยะเวลา
หน่วยงาน/
ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อสารให้เกิดความตระหนัก ตุลาคม 2564 - งานยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
และการมีส่วนร่วมในการ
กันยายน 2565 / งานทรัพยากร
และความตระหนักให้
ผลักดันภารกิจขององค์กรใน
บุคคล / งาน
พนักงานในองค์กรให้
แต่ละศูนย์/ฝ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญกับผลสำเร็จของ
กับการให้บริการ
งาน (Output) กระตุ้นให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการทำงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
หลัก
การเพิ่มการรับรู้และเปิดเผย ประชาสัมพันธ์/
ตุลาคม 2564 - งานแผนและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ จัดกิจกรรม/workshop
กันยายน 2565 งบประมาณ /
ประจำปีของหน่วยงานให้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งานสื่อสารและ
พนักงานทราบอย่างทั่วถึง
งบประมาณและการจัดทำ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ กรอบคำของบประมาณ
ภายในองค์กร
ประจำปีถัดไป และเปิดเผย
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานให้
พนักงานทราบเป็นระยะๆ
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร
- การสร้างความรู้ความเข้าใจ - จัดกิจกรรม workshop
ตุลาคม 2564 - งานทรัพยากร
ให้กับพนักงาน เกี่ยวกับ
สร้างความเข้าใจให้กับ
กันยายน 2565 บุคคล / งาน
เกณฑ์การประเมินผลงาน
พนักงานเกี่ยวกับ
สื่อสารและ
การกำหนดตัวชี้วัด/
หลักเกณฑ์/แนวทางและ
ประชาสัมพันธ์
ค่าระดับคะแนน
เครื่องมือใหม่ในการ
- การเสริมความเข้าใจ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ระหว่างผู้บงั คับบัญชาและ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ พนักงานได้รับทราบและทำ
ความเข้าใจเป็นระยะผ่าน

การกำกับติดตาม/
รายงานผล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ดูแลในแต่ละส่วน
งาน กำกับติดตาม
ให้มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ผ่าน รอง ผอ. ถึง
Management
Committee (MC)
ทุกสัปดาห์
รอง ผอ. ที่กำกับ
ดูแลสายบริหาร
องค์กร กำกับ
ติดตามให้มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานราย
เดือนให้ ผอ. และ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึง
คณะกรรมการ
กำกับ สพธอ. ทราบ
ที่ปรึกษา สพธอ.
ที่กำกับดูแลฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล
กำกับติดตามให้มี
การรายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านรอง
ผอ. และ ผอ. ใน
MC

แบบ

ตัวชี้วัด

4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ

5. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต

EIT

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน

มาตรการขับเคลื่อนฯ

ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ

กิจกรรม เช่น Homeday ,
ETDA On Air และสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Line, Microsoft Teams
การประชาสัมพันธ์สร้างการ - สร้างความเข้าใจให้กับ
รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยืมใช้ พนักงานใหม่ตั้งแต่การ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการกำกับ ปฐมนิเทศ
ดูแลการใช้ทรัพย์สนิ
- การมีระบบการขอรับ
บริการยืมอุปกรณ์สำหรับ
พนักงานในระบบ Intranet
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ และพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ
ทะเบียนครุภัณฑ์เป็นประจำ
ทุกปี
- การพัฒนากระบวนการรับ - ปรับปรุงประกาศรับเรื่อง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนทุจริต
ภายในหน่วยงาน
- จัดอบรม/การบรรยาย
- การสร้างความตระหนัก
ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
ให้กับพนักงานในเรื่องการ
ความตระหนักให้กับ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต พนักงานในเรื่องการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม/
รายงานผล

ตุลาคม 2564 - งานพัสดุ/งาน
กันยายน 2565 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารที่
ดูแลฝ่ายบริหาร
กลาง/เจ้าหน้าที่
บริหารที่ดูแลฝ่าย
สารสนเทศ กำกับ
ติดตามให้มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านรอง
ผอ. และ ผอ.

ตุลาคม 2564 - งานพัฒนา
กันยายน 2565 กฎหมาย / งาน
กำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด

ที่ปรึกษา สพธอ.
ที่กำกับดูแลงาน
กำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด
กำกับติดตามให้มี
การรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
และผลการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
รอบ 6 เดือน ผ่าน
เว็บไซต์ สพธอ.
การเพิ่มการสื่อสาร/
- จัดอบรม/การบรรยาย
ตุลาคม 2564 - งานกำกับการ
ที่ปรึกษา สพธอ.
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
เกี่ยวกับนโยบาย No Gift
กันยายน 2565 ปฏิบัติตาม
ที่กำกับดูแลงาน
ความตระหนักให้กับพนักงาน Policy
ข้อกำหนด /
กำกับการปฏิบัติ
ทราบถึงขั้นตอน รวมถึง
- การสื่อสารเพื่อปลูกฝัง
งานสื่อสาร
ตามข้อกำหนด
ผลกระทบและความสำคัญ
จิตสำนึกให้กับพนักงานผ่าน
องค์กร / งาน
กำกับติดตามให้มี
ของการให้บริการที่มีต่อ
กิจกรรมสำคัญต่างๆ ของ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการ
องค์กร โดยยึดประโยชน์ของ องค์กร
กับการให้บริการ ดำเนินงานตาม
ประชาชนเป็นหลัก รวมถึง
แผนป้องกันการ
ทุจริตและแผน

แบบ

ตัวชี้วัด

มาตรการขับเคลื่อนฯ

การให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียม
7. ประสิทธิภาพ - ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
การสื่อสาร
ผลงาน กิจกรรมของ สพธอ.
รวมถึงข้อมูลข่าวสารสำคัญที่
ประชาชนควรทราบผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ
- การเพิ่มการสื่อสารช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ติชม
หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ดำเนินงาน ให้ผู้มสี ่วนได้เสีย
หรือผู้ติดต่อ ได้รับทราบ

ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สพธอ. ผ่านช่องทาง Social
Media ด้วยเนื้อหาและ
ช่องทางที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
ข้อมูลและอัพเดตข่าวสาร
เป็นระยะ
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ให้ผู้มาติดต่อ/
บุคคลภายนอก ได้รับทราบ
ผ่านช่องทาง Social Media
ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น
Facebook , เว็บไซต์ ETDA
8. การปรับปรุง - การสร้างกระบวนการการมี - จัดกิจกรรม Workshop
การทำงาน
ส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มี
ในการร่วมกันทบทวนปัญหา ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
และอุปสรรคในการ
ประเด็นปัญหา/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และการแสดง
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ภายในองค์กร
ในการพัฒนาปรับปรุง
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีส่วน
กระบวนการทำงานต่างๆ
ได้ส่วนเสียได้มโี อกาสมีส่วน
ภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและ
- การให้ความสำคัญกับ
ข้อเสนอแนะ โดยการจัด
ช่องทางการรับฟังความ
ประชาพิจารณ์ (Public
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน Hearing) ร่วมกับหน่วยงาน
ทางเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
และสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้นจาก ต่างๆ ทีส่ ำคัญของ สพธอ.
การจัดงานประชาพิจารณ์
เช่น การจัดทำร่างกฎหมาย
หรือแสดงความคิดเห็น
หรือแผนยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
ดำเนินการ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2564 - ฝ่ายสื่อสาร
กันยายน 2565 องค์กร

ตุลาคม 2564 - ศูนย์/ฝ่าย
กันยายน 2565 ทีเ่ กี่ยวข้อง

การกำกับติดตาม/
รายงานผล
ส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปี
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ดูแลฝ่ายสื่อสาร
องค์กร กำกับ
ติดตามให้มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของฝ่าย
สื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ที่ดูแลในแต่ละส่วน
งาน กำกับติดตาม
ให้มีการเสนอและ
ดำเนินการผ่านรอง
ผอ. ที่กำกับแต่ละ
ศูนย์/ฝ่าย

แบบ

ตัวชี้วัด

มาตรการขับเคลื่อนฯ

ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม/
รายงานผล

- การจัดเวทีการเสวนา/
ประชุมร่วมกันระหว่าง สพธอ.
กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
ประสานการทำงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ

ทั้งนี้ สพธอ. ยังได้มีมาตรการซึ่งเป็นแผนงานประจำที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพธอ. เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการดำเนินงานยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
(1) นโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
(3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(4) แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
(6) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) นโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรม
การสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากร

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
ดำเนินการตามระเบียบ
งานบริหารทรัพยากร เมื่อมีการสรรหาคัดเลือก
สพธอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ บุคคล สายบริหาร
บุคลากรเสร็จสมบูรณ์แล้ว
การ สรรหา คัดเลือก และ องค์กร
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.
2554

การรายงานผล
ที่ปรึกษา สพธอ.
ที่กำกับดูแลฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลเมื่อมีการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร
เสร็จสมบูรณ์

(2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมรับฟังความ
เรียนรู้/การจัดประชา คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
พิจารณ์
เกี่ยวกับการดำเนินการ
ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรายงานผล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารที่ดูแล
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลให้
ผอ.สพธอ.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ

(3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านทาง
เว็บไซต์

ดำเนินการตามที่กำหนด
ไว้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดใน
หนังสือเวียนของ
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี

งานกำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด ฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
ปีละ 1 ครั้ง

การรายงานผล
ที่ปรึกษา สพธอ. ที่
กำกับดูแลงานกำกับ
การปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด รายงานผล
การดำเนินงานรายปี

(4) แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ตรวจสอบความเป็นผู้
มีส่วนได้เสียก่อนที่มี
การแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการพัสดุ

ดำเนินการตามประกาศ
สพธอ. เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และ
แบบตรวจสอบและรับรอง
ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่แนบ
ท้ายประกาศฯ ดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่อง
กลาง
นั้นๆ แล้วเสร็จ

การรายงานผล
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารที่ดูแล
ฝ่ายบริหารกลาง เสนอ
คำสั่งแต่งตัง้ หรือ
มอบหมายพร้อมแบบ
ตรวจสอบและรับรองฯ
ต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งเพื่อ
พิจารณา

(5) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรม
จัดอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปี 2565 ของ
สำนักงาน

งานกำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด ฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
ภายในปีงบประมาณ 2565

การรายงานผล
ที่ปรึกษา สพธอ. ที่
กำกับดูแลงานกำกับ
การปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด เสนอ รอง
ผอ.สพธอ. ที่กำกับดูแล
สายบริหารองค์กร
พิจารณาอนุมัติการจัด
อบรม

(6) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

จัดอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ดำเนินการตามแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจำปี 2565
ของสำนักงาน

งานกำกับการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด ฝ่าย
อำนวยการและ
ทรัพยากรบุคคล

แนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสูก่ ารปฏิบัติ
(กำหนดแล้วเสร็จ)
ภายในปีงบประมาณ 2565

การรายงานผล
ที่ปรึกษา สพธอ. ที่
กำกับดูแลงานกำกับ
การปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด เสนอ รอง
ผอ.สพธอ. ที่กำกับดูแล
สายบริหารองค์กร
พิจารณาอนุมัติการจัด
อบรม

