
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ๖ เดือน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑ 
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

๑. การจัดท าข้อกก านนดจรยธธรร      
ข้กงส านักงานคณะกรร การ 
นโธบาธรัฐวยสานกยจ (สคร.) 

 

ระดับควา ส าเร็จข้กง     
การจัดท าข้อกก านนด
จรยธธรร ข้กง สคร. 
 
ข้ั้นตกนการด าเนยนการ 
๑. รวบรว  ศึกษา วยเคราะน์
ข้อก ูล 
๒. จัดท าร่างข้อกก านนด
จรยธธรร ข้กง สคร. 
๓. น าเสนกร่างข้อกก านนด
จรยธธรร ข้กง สคร.ต่ก
ผูอก านวธการ สคร. 
๔. ประกาศใชอข้อกก านนด
จรยธธรร ข้กง สคร. 
๕. ด าเนยนการเผธแพร่
ประชาสั พันธ์และจัดท า
ราธงานที่เกี่ธวข้อกง 
 

๑. รวบรว  ศึกษา วยเคราะน์ข้อก ูลแลอว 
(ด าเนยนการระนว่างเดืกนธันวาค  ๒๕๖๔  
ถึงเดืกนกุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
๒. ด าเนยนการธกร่างข้อกก านนดจรยธธรร ข้กง สคร.  
(ด าเนยนการตั้งแต่เดืกน ีนาค  ๒๕๖๕  
ถึงปัจจุบัน ณ เดืกนเ ษาธน 2565) 

 

เป็นโครงการ 
ที่ไ ่ ีการใชอ   
เงยนงบประ าณ 

กธู่ระนว่างการจัดท า 
ร่างข้อกก านนดจรยธธรร      
ข้กง สคร. คาดว่าจะแลอว
เสร็จในปีงบประ าณ 
พ.ศ. 2565 



๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

๒. การจัดท ามาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในหน่วยงานของ สคร. 

ระดับควา ส าเร็จข้กงการ
จัดท า าตรการส่งเสรย 
คุณธรร และควา โปร่งใส
ภาธในนน่วธงานข้กง สคร. 
 
ข้ั้นตกนการด าเนยนการ 
๑. ศึกษาเกณฑ์การประเ ยน
คุณธรร และควา โปร่งใส
ในการด าเนยนงานข้กง
นน่วธงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประ าณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. เสนกร่าง าตรการฯ  
เพ่ืกผูอบรยนารในอควา 
เน็นชกบ 
๓. เผธแพร่ าตรการฯ 
๔. ตยดตา ผลการปฏยบัตยตา 
 าตรการฯ 
5. ราธงานผล 
 

การประเ ยนคุณธรร และควา โปร่งใสในการ
ด าเนยนงานข้กงนน่วธงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) เป็นการประเ ยนที่ ี
จุด ุ่งน าธที่จะในอเกยดการปรับปรุงพัฒนาดอานคุณธรร  
และควา โปร่งใสในการด าเนยนงานข้กงนน่วธงานภาครัฐ 
ตา  ตยคณะรัฐ นตรี เ ื่กวันที่ 23  กราค  2561  
ที่เน็นชกบในอนน่วธงานภาครัฐทกุนน่วธงานในอควา ร่ว  ืก
และเข้อาร่ว การประเ ยน โดธใชอแนวทางและเครื่กง ืก 
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก านนด ในปีงบประ าณ พ.ศ. 2564 
 ีนน่วธงานภาครัฐเข้อาร่ว การประเ ยนจ านวน 8,300 
นน่วธงาน รว ถึงส านักงานคณะกรร การนโธบาธ 
รัฐวยสานกยจ (สคร.) โดธทีผ่ลการประเ ยนในปีงบประ าณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 สคร. ไดอรับผลรว ข้กงคะแนนเท่ากับ 
80.70 คะแนน  ระดับผลการประเ ยนกธู่ที่ระดับ B      
โดธ ีราธละเกีธด ดังนี้ 
 

    
 

เป็นโครงการ 
ที่ไ ่ ีการใชอ   
เงยนงบประ าณ 

ตยดตา ผลการปฏยบัตยตา 
 าตรการส่งเสรย คุณธรร  
และควา โปร่งใส 
ในนน่วธงานข้กง สคร.
ประจ าปีงบประ าณ    
พ.ศ. 2565 กธ่างต่กเนื่กง 
เพ่ืกก ากับในอเป็นไป     
ตา  าตรการฯ ที่ไดอ
ก านนดไวอ 



๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

ผลการด าเนยนงานรกบ ๖ เดืกน (ตุลาค  ๒๕๖๔  
ถึง  ีนาค  ๒๕๖๕) สรุปไดอกล่าวคืก 
1. ศึกษาเกณฑ์การประเ ยนคุณธรร และควา โปร่งใส
ในการด าเนยนงานข้กงนน่วธงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประ าณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตา ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ไดอ
ชี้แจงนลักเกณฑ์และเผธแพร่ในอนน่วธงานภาครัฐทราบ
2. จัดท า าตรการส่งเสรย คุณธรร และควา โปร่งใส
ข้กง สคร. ประจ าปีงบประ าณ พ.ศ. 2565 โดธแสดง
การวยเคราะน์ผลการประเ ยนคุณธรร และควา โปร่งใส 
ในการด าเนยนงานข้กงนน่วธงานภาครัฐข้กงปี 2564 
น า าก านนด าตรการ/แนวทาง การราธงานและ
ตยดตา ผล โดธแบ่งกกกเป็น 2 ประเด็น คืก  

     2.1 ประเด็นที่เป็นข้อกบกพร่กงนรืก
จุดก่กนที่จะตอกงแกอไข้โดธเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ ีผลการ
ประเ ยนต่ ากว่าเกณฑ์รอกธละ 85) จ านวน 6 ตัวชีว้ัด 
           - การใชองบประ าณ (79.63) 

- การใชอก านาจ (82.55) 
- การใชอทรัพธ์สยนข้กงราชการ (80.20) 
- การแกอไข้ปัญนาการทุจรยต (81.94) 
- การปรับปรุงการท างาน (82.49) 
- การป้กงกันการทุจรยต  (50.00) 
 



๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

              2.2 ประเด็นที่จะตอกงพัฒนาในอดีข้ึ้น 
(ตัวชี้วัดที่ ีผลการประเ ยนรอกธละ 85 ข้ึ้นไป) จ านวน  
4 ตัวชี้วัด 

- การปฏยบัตยนนอาที่ (89.33) 
- คุณภาพการด าเนยนงาน (88.84) 
- ประสยทธยภาพการสื่กสาร (87.49) 
- การเปิดเผธข้อก ลู (100.00) 

โดธการน าประเด็นดังกล่าว าก านนด าตรการ/แนวทาง 
การด าเนยนการ เพ่ืกแกอไข้จุดบกพร่กงและธกระดับผล
การประเ ยน ITA ข้กง สคร. ในอดีธย่งข้ึ้น 
3. ผูอก านวธการ สคร. ไดอเน็นชกบ าตรการส่งเสรย 
คุณธรร และควา โปร่งใสข้กง สคร. ประจ าปี
งบประ าณ พ.ศ. 2565 แลอวเ ื่กวันที่ 3 พฤศจยกาธน 2564  
โดธไดอ ีนนังสืกเวีธนภาธใน สคร. เพ่ืกทราบและ
ด าเนยนการในส่วนที่เกี่ธวข้อกง พรอก ทั้งไดอเผธแพร่
 าตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์นลัก และสา ารถเข้อาไดอ
จากเว็บไซต์นลักนน่วธงาน http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในนัวข้อก เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : จัดท าและเผยแพร่มาตรการ
ดังกล่าวแล้ว) 



๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

                                        

                      
 

 

 
 



๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

4. สคร. โดธกลุ่ พัฒนาระบบบรยนาร ไดอจัดท าแบบส ารวจ
ควา เน็นข้กงบุคลากร สคร.   เพ่ืกเตรีธ ควา พรอก การ
ประเ ยน ITA  ประจ าปีงบประ าณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในรูปแบบการ
ส ารวจควา คยดเน็นแบบกกนไลน์ (Google Form) และเผธแพร่
แบบส ารวจดังกล่าวผ่านกลุ่ ไลน์ สคร. เพ่ืกในอบุคลากร สคร. 
แสดงควา คยดเน็นเกี่ธวกับการประเ ยน ITA ประจ าปี
งบประ าณ พ.ศ. ๒๕๖5 ระนว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจยกาธน  
2564  ซึ่งการส ารวจควา เนน็บุคลากร สคร. ด าเนยนการเสร็จสยน้ 
เ ื่กวันที่ 15 พฤศจยกาธน  2564 สรุปไดอดังนี้     

 
 

      4.1 บุคลากรส่วนในญ่ข้กง สคร. รับรูอในการด าเนยนงาน   
ข้กงตัวชี้วัดดอานต่างๆ  ส านรับการประเ ยน ITA ข้กง สคร. โดธในอ  
ควา สนใจถึงการประชาสั พันธ์เพ่ืกสรอางการรับรูอในการ
ด าเนยนงานข้กงตัวชี้วัดในแต่ละดอาน รว ถึงการรับรูอในการ
บรยนารงานข้กง สคร. ที่ ีควา ควา โปร่งใสและเป็นธรร        



๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

แต่ธัง ีบุคลากร สคร. เพีธงส่วนนอกธที่กาจจะธังไ ่รับรูอถึง
ราธละเกีธดในการด าเนยนงานข้กงตัวชี้วัดดอานต่างๆ  ต่กการ
ประเ ยน ITA  
     4.2 บุคลากร สคร. เน็นควรในอ ีการด าเนยนการ
ประชาสั พันธ์ เผธแพร่ข้อก ูล แผนการใชอจ่าธงบประ าณ 
ประจ าปี ากข้ึ้น   และในรูปแบบที่เข้อาใจ รว ทั้งการน า
เทคโนโลธี าปรับใชอกับการปฏยบัตยงานในข้ั้นตกนต่างๆ           
เช่น กระบวนการจัดท านนังสืกราชการแบบ e-document    
เต็ รูปแบบ การใชอลาธเซ็นกยเล็กทรกนยกส์ เพ่ืกเป็นการลด
ระธะเวลา เป็นตอน  และในอ ีการจัดท า Info graphic            
แสดงข้ั้นตกนการปฏยบัตยงานต่างๆ   
5.  สคร. โดธส านักงานเลข้านุการกร  (สล.)  ไดอด าเนยนการจัดท า
สื่กประชาสั พันธ์ Info graphic เกี่ธวกับงบประ าณ การเงยน 
ข้ั้นตกนการธื ใชอทรัพธ์สยนข้กงทางราชการ โดธไดอ
ประชาสั พันธ์ข้อก ูลดังกล่าวผ่านทางกลุ่  Line สคร. และ
ประชาสั พันธ์ Info graphic ดังกล่าวบรยเวณทางเดยนข้กง สคร. 
รว ถึงไดอจัดเก็บไวอในกัลบั้  “สาระน่ารูอ และข้ั้นตกนการ
ด าเนยนงานข้กง สล.” ข้กง “กลุ่ ไลน์ สคร. ข้่าวสาร” และระบบ 
Insight out ข้กง สคร. ทั้งนี้ ไดอเผธแพร่บนเว็บไซต์กร กีกดอวธ 
(http://www.sepo.go.th/) (ด านยนการแลอวเสร็จ : 
ประชาสั พันธ์ผ่านกลุ่ ไลน์ สคร. ข้่าวสาร ครั้งแรก เ ื่กวันที่ 
20 ตุลาค  2564 และ ประชาสั พันธ์กีกครั้งเ ื่กวันที่ 11 



๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

 ีนาค  2565) 
 

     
 

 
 

 
 



๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

 
 

ทั้งนี้ สคร. ไดอ ีการจัดท าราธงานผลการด าเนยนการตา 
 าตรการส่งเสรย คุณธรร และควา โปร่งใสข้กง สคร. 
ประจ าปีงบประ าณ พ.ศ. 2565 โดธไดอเผธแพร่
 าตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์นลัก (ด าเนินการแล้ว
เสร็จ : จัดท ารายงานผลดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565) 
โดธสา ารถเข้อาไดอจากเว็บไซต์นลักนน่วธงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ > การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



๑๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔  

ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) 

การใช้
งบประมาณ 

(บาท) 

การด าเนินการ 
ต่อไป 

 
หมายเหตุ : ระธะเวลาด าเนยนงาน ปีงบประ าณ พ.ศ. 2565 


