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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

1. ความเป็นมา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  
ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน โดยใช้แนวทางและเครื่ องมือ 
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการประเมิน
จ านวน 145 หน่วยงานรวมถึงส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ พัฒนาเครื่องมือการประเมินเ พ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า ITA  
จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ส่ งผลต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.  2561 – 2580) (แผนแม่บทฯ) โดยการประเมิน ITA  
ถูกน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด 
ค่ า เป้ าหมาย ให้ หน่ วยงานภาครั ฐไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 80 มี ผลการประเมิ นผ่ านเกณฑ์  85 คะแนนขึ้ นไป 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจ านวน 8,300 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทฯ จ านวน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 36.76)   

2. ตัวช้ีวัดในการประเมิน  

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งคู่มือการประเมิน ITA จากภายใต้
แนวคิด “Open To Transparency” มาสู่ More open, more transparent (ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส) ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้  และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้น
นั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 

1. การปฏิบัติหน้าที่  
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อ านาจ  
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)) 
เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประเมินจากตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ 
การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT)) 
เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเมินจากตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนิน งาน ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน  

3.  แบบตรวจการ เปิ ด เผยข้ อมู ลส าธ า รณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT)) เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้  
โดยประเมินจากตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 

ระดับ AA 95 - 100 

ระดับ A 85 - 94.99 

ระดับ B 75 - 84.99 

ระดับ C 65 - 74.99 

ระดับ D 55 - 64.99 

ระดับ E 50 - 54.99 

ระดับ F 0 - 49.99 
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5. การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน โดย กพร. ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
2. น าเสนอคณะกรรมการบริหารระดับสูง (คบส.) ของ สคร. พิจารณา แนวทางการด าเนินงาน ITA  

ของ สคร.  
3. จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือประเมิน ITA และรายงานความคืบหน้าให้ คบส.ของ สคร. ทราบ 
4. ประสานส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เก่ียวข้องจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมิน  
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ประสานผู้รับบริการภายใน

และภายนอก สคร. รวมทั้งประสานเกณฑ์การประเมินกับที่ปรึกษาการประเมิน ITA จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
(ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. มอบหมายให้ก ากับส่วนราชการ) ประเมินการรับรู้ด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงาน     
ของ สคร. กับผู้รับบริการภายในและภายนอก สคร. พร้อมทั้งน าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สคร. เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

6. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สคร. 
 6.1 ผลการประเมิน ITA ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สคร. ได้รับผลรวมของคะแนนเท่ากับ 80.70 คะแนน 
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ B โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 6.2. ข้อสังเกต/หมายเหตุจากผลคะแนนการประเมิน สคร. จาก 3 แบบวัด ดังนี้ 
 สคร. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                       
ประจ าปี 2564 จ านวน 80.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงาน
สามารถด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงประมาณร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อย       
ที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับ             
การด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการท างานที่เปิดเผย      
จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย     
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก ่

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานโดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน  
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน า  
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก             
ของหน่วยงาน 

- แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก 
โดยเป็นผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. ที่รับการประเมิน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล    
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
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- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ        
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ เข้าถึงง่ าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทาง 

ทีห่ลากหลายมากข้ึน 
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป  

กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า  

และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 6.3 การวิเคราะห์ผลคะแนนรายตัวชี้วัด 
   สคร . ได้ ด า เนินการวิ เคราะห์ผลคะแนนการประเมิน  ITA ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โดยการแบ่งกลุ่ม (Category) กลุ่มตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ และกลุ่มตัวชี้วัดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยได้น าตัวชี้วัด 
ที่มีระดับผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85) และข้อสังเกตจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์สาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดใน
ประเด็ นต่ า งๆ  ให้ หน่ วยงานมี ผลการประ เมินที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  รวมถึ งการ รั กษามาตรฐานส าหรั บตั วชี้ วั ด 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

 

 

 

/6.3.1 ประเด็น ... 
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 6.3.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
     สคร. ได้น าตัวชี้วัดที่มีระดับผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 ประกอบกับน าข้อสังเกต 
จากส านักงาน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการ 

แบบวัด IIT  
1 การใช้

งบประมาณ 
79.63 - บุคลากรภายในขาดการรับรู้

เกี่ยวกับข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
รวมถึงไม่มีช่องทางการเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น การสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีมากข้ึน 
และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
- สร้างช่องทางการสอบถาม 
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

2 การใช้อ านาจ 82.55 - การพิจารณาคัดเลือกการเข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
การให้ทุนการศึกษาท่ีชัดเจน 
- บุคลากรภายในหน่วยงานขาด 
การรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงาน 
(Job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งภายใน สคร.  

- การประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์คัดเลือกการเข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน การให้ทุนการศึกษา 
ที่ชัดเจนและเผยแพร่
หลากหลายช่องทาง 
- การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน (Job 
description) และเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งภายใน สคร. ด้วย
ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ
หลากหลายช่องทาง 

3 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

80.20 - บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

- ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส สคร. ด้านการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การขออนุญาต/ขั้นตอน
รวมถึงผู้รับผิดชอบ 
ในการยืมใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ  

/ล าดับ ... 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการ 

ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
4 การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 
81.94 - สร้างช่องทางการร้องเรียน  

การติดตามผลการร้องเรียนที่ชัดเจน 
- บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ขาดการรับรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกัน
การทุจริต/มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การร้องเรียนและช่องทาง 
การติดตามผลการร้องเรียน 
ที่ชัดเจน รวมถึงมาตรการ/
แผนป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
เผยแพร่ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย และเข้าถึงได้
ง่าย 
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่มีคุณธรรมและโปร่งใส  

แบบวัด EIT  
5 การปรับปรุง

การท างาน 
82.49 - การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ 

- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

แบบวัด OIT 
6 การป้องกัน 

การทุจริต 
50.00 - แสดงการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/6.3.2 ประเด็น … 
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  6.3.2 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
   สคร. ได้มีการก าหนดแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดที่มีระดับผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 
ขึ้นไป เพ่ือรักษามาตรฐานการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 4 ตัวชั้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
แนวทางการพัฒนา 

แบบวัด IIT 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.33 - ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ส่งเสริม 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและมีแนวปฏิบัติ
เดียวกัน ให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด มีมาตรฐานการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือความเท่าเทียม 

แบบวัด EIT 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 88.84 - การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ สคร. ตามข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  
- สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงานต่างๆ
ของ สคร. เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.49 - ปรับปรุงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์กรมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
เป็นปัจจุบัน ไม่ซับซ้อน  

แบบวัด OIT 
4 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 - พัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

การจัดการข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนและข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

ทั้งนี้  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหรือแก้ไขประเด็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่างๆตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น จึงได้น าข้อมูลข้างต้นไปใช้ประกอบในการก าหนด
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 
 
 
 
 

/6.4 มาตรการ … 
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6.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

แบบวัด IIT 

1. การใช้
งบประมาณ 
(79.63) 

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
มากข้ึนและในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
2. สร้างช่องทางการสอบถาม 
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

คณะกรรมการบริหารระดับสูง   
เห็นควรให้  
1. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม น าผล 
การประชุม 3M แจ้งให้บุคลากรในสังกัด
ทราบด้วย 
2. ให้ สล. ส่งรายงานสรุปผล 
การเบิกจ่ายเงินและความคืบหน้า 
ของโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ภายหลังจาก
การประชุมประชุม ๓M แล้ว ผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสาร เช่น SEPO Mail All User  
LINE กลุ่ม สคร. เป็นต้น 
3. สล. ฝ่ายการคลัง น าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประชาสัมพันธ์ใน LINE กลุ่ม 
สคร. เช่น จัดท าในรูปแบบสรุปเป็น  
Info graphic ก่อนเผยแพร่บน 
www.sepo.go.th  
4. สล. ฝ่ายการคลัง เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น จัดตั้ง กลุ่ม LINE  
แบบ Open chat แบบไม่ระบุตัวตน  
เพ่ือสามารถให้บุคลากร สคร. ได้แสดง 

สล. รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ความคิดเห็น/ทักท้วงในการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่าน LINE กลุ่ม 
สคร.  และ SEPO Mail All User 

ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน
ภาครฐั 

2. การใช้อ านาจ
(82.55) 

1. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
คัดเลือกการเข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
ที่ชัดเจนและเผยแพร่หลากหลาย
ช่องทาง 
2. การประชาสัมพันธ์รายละเอียด
งาน (Job description) และเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของแต่ละต าแหน่งภายใน สคร.  
ด้วยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ
หลากหลายช่องทาง 

ส านักงานเลขานุการกรม (สล.)  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หรือแนวทาง 
ในการคัดเลือกและจัดล าดับผู้สมัคร  
โดยประกาศให้ชัดเจนส าหรับการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ผ่านระบบ Intranet Line 
สคร. หรือ Sepo Mail All User LINE กลุ่ม 
สคร. เป็นต้น ทั้งนี้ ผลพิจารณาผู้ผ่าน 
การคัดเลือกให้ประกาศอย่างเปิดเผย 
โดยการชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน  
2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดงาน  
(Job description) และเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งภายใน สคร. ผ่านระบบ Intranet 
Line สคร. หรือ Sepo Mail All User 
LINE กลุ่ม สคร. เป็นต้น 

สล. รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ  
12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
(80.20) 

1. ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส สคร. 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การขออนุญาต/ขั้นตอนรวมถึง
ผู้รับผิดชอบในการยืมใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการติดต่อ ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)  
ได้มีการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสด้านการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการกรณีการยืมใช้พัสดุส่วนกลาง
ภายใน สคร. แล้ว เมื่อปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยก าหนดแนวทางการยืม 
การคืน รวมไปถึงก าหนดหลักเกณฑ์
บทลงโทษต่างๆของการละเลย การดูแล 
และรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ เห็นควรให้เพิ่มช่องทางการ
รับรู้และประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1. กคจ. ประชาสัมพันธ์มาตรการขั้นตอน 
การใช้ทรัพย์สินดังกล่าว โดยอาจจะจัดท า
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เช่น การท าในรูปแบบ  
Info graphic แบบ Online  Animation 
Video จากการสร้างด้วย Microsoft 
Power เป็นต้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
เช่น LINE กลุ่ม สคร. หรือ Sepo Mail All 
User อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 – 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและ

สล. ฝ่ายพัสดุ / 
กคจ.  

รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ  
12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

รับรู้ที่ตรงกันภายในหน่วยงาน สคร.  
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลลงในระบบ Insight out  
2. สล. ฝ่ายพัสดุ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การขออนุญาต/ขั้นตอนรวมถึงผู้รับผิดชอบ 
ในการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อ  
ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น LINE กลุ่ม สคร. 
หรือ Sepo Mail All User อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

4. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต (81.94) 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
การร้องเรียนและช่องทาง 
การติดตามผลการร้องเรียน 
ที่ชัดเจน รวมถึงมาตรการ/แผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ
เข้าถึงได้ง่าย 
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้คุณธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

สคร.ได้มีมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตดังนี้  
1. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)  
ได้มีมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
การทุจริต เช่น มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสใน สคร. ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ  
พ.ศ. 2562 แผนป้องกันปราบปราม 
การทุจริต และสรุปรายงานในทุกๆเดือน 
พร้อมด้วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  
บน www.sepo.go.th ของ สคร.  
2. สคร. ได้มีนโยบาย No Gift Policy  
ตามวัตถุประสงค์ผู้อ านวยการ สคร.  
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมผ่านทางองค์กร 
แห่งความโปร่งใส และมีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน www.sepo.go.th จึงเห็นควรให้ 

กคจ. รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ

/ตัวชี้วัด ... 

http://www.sepo.go.th/


13 

 

ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)  
มีแผนการสร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้าใจ พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากร สคร. ทราบ หรืออาจจะสรุป
มาตรการสั้นๆ ในรูปแบบสื่อในลักษณะ 
การถ่ายถอดองค์ความรู้ เช่น รูปแบบ
การ์ตูน การสมมุติเรื่องราว การสร้าง 
Content เป็นค าคม เพื่อดึงดูดให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น LINE 
กลุ่ม สคร. เป็นต้นอย่างสม่ าเสมอ  
2)  ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก าชับ
บุคลากรภายใต้ ให้ถือปฏิบัติมาตรการ 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และสื่อสาร 
กับบุคลากรภายใต้อย่างต่อเนื่อง 
3) ถึงแม้ สคร. จะมีช่องทางการร้องเรียน
ปรากฏบน www.sepo.go.th หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Web broad ศูนย์ร้องเรียน  
เป็นต้น แต่ผู้พบเห็นการทุจริตภาย 
ในหน่วยงาน อาจจะเป็นกังวลถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง จึงเห็นควรให้ 
กคจ. สร้าง กลุ่ม Line แบบ Open chat 
โดยไม่แสดงตัวตนของสมาชิกเพ่ือเป็น 
การคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสามารถติดตาม
ผลการร้องเรียนจาก กลุ่ม Line ดังกล่าว 
พร้อมทั้ง กคจ. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 

ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ที่กล่าวมาข้างต้นผ่านช่องทางการสื่อสาร 
เช่น LINE กลุ่ม สคร. หรือ Sepo Mail All 
User อย่างต่อเนื่อง 

แบบวัด EIT 

5. การปรับปรุง 
การท างาน 
(82.49) 

1. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้ช่องทางการสื่อสารกับรัฐวิสาหกิจ  
เกิดความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เห็นควร 
ให้ส านัก/กอง ด าเนินการสื่อสารผ่าน
ช่องทาง Active shareholder และ 
Active partner เพ่ือน าข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
 

กองพัฒนา 
รัฐวิสาหกิจ  
1 – 3/  
ส านักก ากับและ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ  
12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

แบบวัด OIT 

6. การป้องกัน 
การทุจริต (50.00) 

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1. จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปี 
2564 มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เช่น การให้
บุคลากรของ สคร. รบัทราบและมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจสอบในเรื่องการใช้
งบประมาณและแนวทางการใชท้รัพย์สินของ
ทางราชการเพ่ือน าไปสู่ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น และน าผลการวิเคราะห์ไปสู ่
การปฏิบัติของ สคร. 
2. ให้ กคจ. รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน         

กคจ. + กพร. รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ  
12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน

/ตัวชี้วัด ... 



16 

 

ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

 คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

แบบวัด IIT 

7. การปฏิบัติหน้าที่ 
(89.33) 

1. ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเท่า
เทียมและมีแนวปฏิบัติเดียวกัน  
ให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
มีมาตรฐานการในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและ
ภายนอกเพ่ือความเท่าเทียม 

1. เห็นควรให้ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/  
ทบทวนกระบวนงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  
โดยเมื่อส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทบทวนแล้ว 
กพร. จะประชาสัมพันธ์ทาง Line กลุ่ม 
สคร. www.sepo.go.th หรือ Sepo Mail 
All User เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง 
2. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก าชับ
บุคลากรภายใต้อย่างสม่ าเสมอ  
ในเรื่องของการติดต่อประสานงาน 
กับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอกสังกัด 
โดยให้อยู่ภายใต้กระบวนงาน/คู่มือ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเท่าเทียม 
และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน 

ทุกส านัก รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ  
12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

แบบวัด EIT 

8. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
(88.84) 

1. การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
ในการด าเนินงานด้านต่างๆ  
ของ สคร. ตามข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการต่างๆ  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  

1. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้มีการทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานและได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ สคร. 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน 
2. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ในการด าเนินงานต่างๆ ของ สคร.  
เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน  
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ทุกส านัก/ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 
เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

9. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (87.49) 

1. ปรับปรุงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์กรม
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
เป็นปัจจุบัน ไม่ซับซ้อน 

เห็นควรให้ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
ปรับปรุงข้อมูลในความรับผิดชอบ  
พร้อมทั้งจัดกลุ่มของข้อมูลประเภทเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน เพ่ือลดความซับซ้อนและซ้ าซ้อน 
และปรับข้อมูลในความรับผิดชอบ 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ข้อมูล 
การจัดเก็บรายได้น าส่งรัฐวิสาหกิจ  
การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ  
ผลการด าเนินงาน เป็นต้นและประสานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อ
ด าเนินการน าข้อมูลดังกล่าว เผยเพร่ใน
เว็บไซต์ของ สคร.   

ทุกส านัก/ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 
เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน
การเป็นระบบ

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

แบบวัด OIT 

10. การเปิดเผย
ข้อมูล (100.00) 

1. พัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
การจัดการข้อมูลในรูปแบบที่ไม่
ซับซ้อนและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์กรมใหม่เพ่ือให้มีรูปแบบ
ที่น่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
ไม่ซับซ้อน  
2. ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดเตรียม
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและประสานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์กรมอย่างสม่ าเสมอ 

ทุกส านัก/ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายงานผล 
เป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 
เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) รายงาน
ผลในที่ประชุม
กับคณะท างาน
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 
2570 การ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงานใน

/ตัวชี้วัด ... 
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ตัวช้ีวัด มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 

การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 
รวมทั้งการเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หมายเหตุ  
ระยะเวลาด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/7. แผนการด าเนินงาน 
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7. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

 
เป้าหมาย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต.ค. 
๖4 

พ.ย. 
๖4 

ธ.ค. 
๖4 

ม.ค. 
๖5 

ก.พ. 
๖5 

มี.ค. 
๖5 

เม.ย. 
๖5 

พ.ค. 
๖5 

มิ.ย. 
๖5 

ก.ค. 
๖5 

ส.ค. 
๖5 

ก.ย. 
๖5 

๑. จัดท าสรุป
ข้อมูลผลการ
ประเมิน ITA ของ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  

มีการสรุป
ข้อมูลผลการ
ประเมิน ITA 
ของ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

            

๒. วิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่ผ่าน
มาจากประเด็น 
การพัฒนาจาก
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

มีการ
วิเคราะห์ 
การด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาจาก
ประเด็น 
การพัฒนา
จาก
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  
2564 

    
 

        

๓. น าเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารระดับสูง 
(คบส.) สคร. 
ทราบและสั่งการ 

การพิจารณา
ของ คบส. 
สคร. 

            

๔. ศึกษา 
หลักเกณฑ์/ 
แนวทางการ
ประเมิน ITA 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 

มีการศึกษา 
หลักเกณฑ์/
แนวทางการ
ประเมิน ITA 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 

            

5. ประสานข้อมูล
ติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูล
จากส านัก/กอง/

มีการติดตาม
และ
ตรวจสอบ
ข้อมูลจาก

            

/กิจกรรม ... 
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กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต.ค. 
๖4 

พ.ย. 
๖4 

ธ.ค. 
๖4 

ม.ค. 
๖5 

ก.พ. 
๖5 

มี.ค. 
๖5 

เม.ย. 
๖5 

พ.ค. 
๖5 

มิ.ย. 
๖5 

ก.ค. 
๖5 

ส.ค. 
๖5 

ก.ย. 
๖5 

ศูนย์/กลุ่ม เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบ
แนวทางท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 

6. ลงทะเบียนเข้า
ใช้งานระบบ ITAS  

มีการ
ลงทะเบียน
เข้าใช้งาน
ระบบ ITAS 

            

7. น าเข้าข้อมูล 
IIT และ EIT 

มีการน าเข้า
ข้อมูล IIT 
และ EIT 

            

8. ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ IIT และ 
EIT ตอบแบบ
ส ารวจ 

มีการประชา 
สัมพันธ์ 
เพ่ือให้ IIT 
และ EIT ตอบ
แบบส ารวจ 

            

9. ตอบแบบ OIT  มีการตอบ
แบบ OIT 

            

10. ผลคะแนน 
ITA  

ส านักงาน 
ป.ป.ช. แจ้ง
ผลคะแนน 
ITA 

            

หมายเหตุ รายการที่  4 และ 6-10 เป็นไปตามช่วงเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. กิจกรรม …   
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8. กิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปี 2565    

ตัวช้ีวัด 
ไตรมาสที่ 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาสที่ 2  

(ม.ค. – มี.ค. 2565 ) 
ไตรมาสที่ 3  

(เม.ย. – มิ.ย. 2565) 
ไตรมาสที่ 4  

(ก.ค. – ก.ย. 2565) 
IIT 
1. การปฏิบัติ
หน้าที่ 

 การก าหนด
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน  
(Service Level 
Agreement)  
/กพร. 

   

2. การใช้
งบประมาณ 

 การท า  
Info graphic 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/ 
สล. ฝ่ายการคลัง  

 การสร้างกลุ่มไลน์  
เป็น Open chat  
ไม่ระบุตัวตน ใน
การเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรมี 
ส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ/ 
สล. ฝ่ายการคลัง 

 Orientation 
เกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ/ 
สล. ฝ่ายการคลัง 

 การท า Exit Poll  
     (หาสาเหตุจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้น : 
จัดท า
แบบสอบถาม)/
กพร. 

 การสร้างกลุ่มไลน์ 
ข้อมูลข่าวสาร 
สคร. /สล. 

 การท า  
          Info graphic 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/
สล. ฝ่ายการคลัง  

 การสร้างกลุ่ม
ไลน์ เป็น 
Open chat  

     ไม่ระบุตัวตน  
ในการเปิด
โอกาสให้
บุคลากร 
มีส่วนร่วม  
ในการ
ตรวจสอบ 
การใช้จ่าย
งบประมาณ/ 
สล. ฝ่ายการคลัง 

 การท า
แบบสอบถาม
งบประมาณ  
(Focus 
group)/ 

     สล.ฝ่ายการคลัง+
กพร. 

 การสร้างกลุ่ม     
ไลน์ข้อมูล

 การท า  
     Info graphic 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/ 

     สล. ฝ่ายการคลัง  
 การสร้างกลุ่มไลน์  
     เป็น Open chat  

ไม่ระบุตัวตน  
ในการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมี 
ส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ/ 

     สล. ฝ่ายการคลัง 
 การสร้างกลุ่มไลน์

ข้อมูลข่าวสาร 
สคร./สล. 

 การท า  
Info graphic  
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ/ 
สล. ฝ่ายการคลัง  

 การสร้างกลุ่มไลน์  
      เป็น Open chat  
      ไม่ระบุตัวตน ใน      

การเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ/ 

      สล. ฝ่ายการคลัง 
 การสร้างกลุ่มไลน์    

ข้อมูลข่าวสาร 
สคร./สล. 

/ตัวช้ีวัด … 
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ตัวช้ีวัด 
ไตรมาสที่ 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาสที่ 2  

(ม.ค. – มี.ค. 2565 ) 
ไตรมาสที่ 3  

(เม.ย. – มิ.ย. 2565) 
ไตรมาสที่ 4  

(ก.ค. – ก.ย. 2565) 
ข่าวสาร สคร./ 
สล. 

3. การใช้อ านาจ
ของผู้บริหาร 
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

 ส ารวจสถิติ
จ านวน 
การได้รับ 
การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  
และการให้
ทุนการศึกษา  
และสถิติจ านวน
สัดส่วนผู้ได้รับ
การเข้าร่วม 
การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน 
และการให้
ทุนการศึกษา/ 
สล. ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ + กพร. 

   

4. การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 ส ารวจสถิติ
จ านวน 

     ครุภัณฑ์  
ห้องประชุม  
และรถยนต์  
ที่ สคร.  
มีและสถิติจ านวน
สัดส่วนการใช้งาน
จริงของครุภัณฑ์ 
ห้องประชุม และ
รถยนต์/สล.  
ฝ่ายพัสดุ + กพร. 

 การท า Exit Poll 
(หาสาเหตุจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น : 
จัดท า 
แบบสอบถาม)/
กพร. 

   

/ตัวช้ีวัด … 
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ตัวช้ีวัด 
ไตรมาสที่ 1  

(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 
ไตรมาสที่ 2  

(ม.ค. – มี.ค. 2565 ) 
ไตรมาสที่ 3  

(เม.ย. – มิ.ย. 2565) 
ไตรมาสที่ 4  

(ก.ค. – ก.ย. 2565) 
EIT 
การปรับปรุงการ
ท างาน  

 สื่อสารผ่าน  

Active 
shareholder 
อย่างสม่ าเสมอ /
กพส.1 - 3 

 สื่อสารผ่าน  
     Active 

shareholder 
อย่างสม่ าเสมอ/ 
กพส.1 - 3 

 สื่อสารผ่าน  
Active 
shareholder  
อย่างสม่ าเสมอ/ 
กพส.1 - 3 

 สื่อสารผ่าน  
Active 
shareholder 
อย่างสม่ าเสมอ/ 
กพส.1 - 3 

OIT 
ตัวชี้วัดข้อ  
O1 – O41 

 ก ากับติดตาม
รายละเอียด/กพร. 

 ก ากับติดตาม
รายละเอียด/กพร. 

 ก ากับติดตาม
รายละเอียด/กพร. 

 ก ากับติดตาม
รายละเอียด/กพร. 

ตัวชี้วัดข้อ  
O42 – O43 

 เฝ้าระวังเว็บไซต์
กรมให้สามารถ
เข้าถึงได้และ 
ไม่เกิดปัญหา/
กพร+ศทส. 

 เฝ้าระวัง
เว็บไซต์กรมให้
สามารถเข้าถึง
ได้และไม่เกิด
ปัญหา/กพร+
ศทส. 

 เฝ้าระวังเว็บไซต์
กรมให้สามารถ
เข้าถึงได้และไม่
เกิดปัญหา/กพร+
ศทส. 

 เฝ้าระวังเว็บไซต์
กรมให้สามารถ
เข้าถึงได้และไม่
เกิดปัญหา/กพร+
ศทส. 

                                                                            
 
 
                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

/9. เปรียบเทียบ … 
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  9. เปรียบเทียบกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

แบบวัด OIT 

แบบวัด IIT                แบบวัด EIT 

การปฏิบัติ
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ
ในการบริหาร 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

การปรับปรุง 
การท างาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน          
O2 ข้อมูลผู้บริหาร          
O3 อ านาจหน้าที่          
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

         

O5 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน 

         

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์          
O8 Q & A          
O9 Social network          
O10 แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

         

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานรอบ  
6 เดือน 

         

O12 รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 

       
 
  

 

/แบบวัด … 
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แบบวัด OIT 

แบบวัด IIT                แบบวัด EIT 

การปฏิบัติ
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ
ในการบริหาร 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

การปรับปรุง 
การท างาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

         

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ 

        

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

        

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

        

O17 E – Service         
O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

         

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ  
6 เดือน 

         

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

         

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

    
 
 
 

     

หมายเหตุ O14- O17 สคร. เป็นส่วนราชการที่ไม่มีการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของ สคร. พ.ศ. 2557 สคร. ไม่ได้มีหน้าที่และอ านาจในการให้บริการประชาชน ดังนั้น จึงไม่มีการให้บริการ แต่ สคร. ได้ให้ความส าคัญกับผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้พัฒนากระบวนงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภารกิจก ากับ ดูแล และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ รวมท้ัง การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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แบบวัด OIT 

แบบวัด IIT                แบบวัด EIT 

การปฏิบัติ
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ
ในการบริหาร 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

การปรับปรุง 
การท างาน 

O22 ประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ 

   
 

      

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 

         

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

         

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

          

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

          

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

          

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

          

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

     
 
  

  
 
  

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง           

/แบบวัด … 



29 

 

แบบวัด OIT 

แบบวัด IIT                แบบวัด EIT 

การปฏิบัติ
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ
ในการบริหาร 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

การปรับปรุง 
การท างาน 

ร้องเรียนการทุจริต 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 

          

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

         

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

         

O34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

          

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

          

O36 การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

         

O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

         

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

          

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

         

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ

         

/แบบวัด … 
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แบบวัด OIT 

แบบวัด IIT                แบบวัด EIT 

การปฏิบัติ
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ 

การใช้อ านาจ
ในการบริหาร 

การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

การปรับปรุง 
การท างาน 

ป้องกันการทุจริตรอบ 6 
เดือน 
O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

         

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

         

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

         

หมายเหตุ  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน

ตนเอง ประเมินจากตัวช้ีวัด การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment (EIT)) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเมินจาก

ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน  
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงได้ โดยประเมินจากตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 
                                                
 

 /10. สรุปข้อมูล …
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10. สรุปข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สคร. (ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง
หน่วยงาน 
 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
- ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

กพร. + สล. กจ. 

O2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 
 

- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  
และผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การบริหารของหน่วยงาน 

สล. กจ. 

O3 อ านาจ
หน้าที่ 
 

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด กพร. 

O4 แผน
ยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖5 

กพร. 

O5 ข้อมูล 
การติดต่อ
หน่วยงาน 
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
- ที่อยู่หน่วยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- หมายเลขโทรสาร 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

สล. บริหารทั่วไป 

O6 กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
 

- แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

ทุกส านัก 

O7 ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
 

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สล. บริหารทั่วไป 

O8 Q & A 
 

- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซด์ของหน่วยงานที่บุคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

ทุกส านัก 
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O9 Social 
network 
 

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

สล. บริหารทั่วไป 

O10 แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 
 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

กพร. 

O11 รายงาน 
การก ากับ
ติดตาม 
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจาปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ 
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖5 

กพร. 

O12 รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี 
 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖4 

กพร. 

O13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

กพร.+ทุกส านัก 

O14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การให้บริการ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ 
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
เป็นต้น 

สคร. เป็นส่วนราชการ 
ที่ไม่มีการให้บริการ
ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติ 
การอ านวย 
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 รวมถึง 
ตามกฎกระทรวงแบ่ง  
ส่วนราชการของ สคร.  
พ.ศ. 2557 สคร. ไม่ได้

O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ 

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

O16 รายงาน
ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นรายงานผลของปี  
พ.ศ. ๒๕๖4 

/ตัวชี้วัด... 
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O17 E – 
Service 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ 
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ 
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 
 

มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการให้บริการ
ประชาชน ดังนั้น  
จึงไม่มีการให้บริการ  
แต่ สคร. ได้ให้
ความส าคัญกับ 
ผู้มาติดต่อและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยได้พัฒนา
กระบวนงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจ
ก ากับ ดูแล และ
ประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ  
การบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ รวมทั้ง การส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 

O18 แผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สล. ฝ่ายการคลัง 

O19 รายงาน
การก ากับ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
รอบ  
6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สล. ฝ่ายการคลัง 

O20 รายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 
 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมาย เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖4 

สล. ฝ่ายการคลัง 

O21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

สล. ฝ่ายพัสด ุ

             /ตัวชี้วัด... 
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หรือแผน 
การจัดหาพัสดุ 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

O22 ประกาศ
ต่างๆเก่ียวกับ
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ 

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สล. ฝ่ายพัสด ุ

O23 สรุปผล 
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหา
พัสดุรายเดือน 
 
 

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดผล การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น 
- จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 

สล. ฝ่ายพัสด ุ

O24 รายงาน
ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖4 

สล. ฝ่ายพัสด ุ

O25 นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนาใหน่วยงาน 

สล. กจ. 

O26 การ
ด าเนินการตาม
นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
- แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลยกเช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การการพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผน 

สล. กจ. 
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และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O27 
หลักเกณฑ์การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

สล. กจ. 

O28 รายงาน
ผลการบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2564 
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

สล. กจ. 

O29 แนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริต 
 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน 
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

กคจ. 

O30 ช่องทาง
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

กคจ. 

O31 ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี 
 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณี
ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

กคจ. 

O32 ช่อง
ทางการ 
รับฟังความ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง 
ออนไลน์ 

สล. บห และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

/ตัวชี้วัด... 
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คิดเห็น 
 

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

O33 การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 
 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

ทุกส านัก 

O34 เจตจ านง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
- ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

กคจ. 

O35 การมี 
ส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กคจ.+ สล. บห. 

O36 การ
ประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริต
ประจ าปี 
 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กคจ. 

O37 การ
ด าเนินการเพ่ือ
จัดการความ
เสี่ยง 
การทุจริต 
 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน 
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
- เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กคจ. 

O38 การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กคจ.+ สล. บห. 

O39 
แผนปฏิบัติการ

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

กคจ. 
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ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
 

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลด าเนินการ เป็นต้น 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565 

O40 รายงาน
การก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตรอบ  
6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ O39 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ 
ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

กคจ. 

O41 รายงานผล 
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

กคจ. 

O42 มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
- มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด 
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น 

กคจ. + กพร. 

O43 การ
ด าเนินการตาม
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

กคจ. + กพร.  

 
ที่มา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 


