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วิเคราะหผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก             

ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ  

ท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)               

ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังให

หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สสวท. โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ 

รอยละ 90.73 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ A เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัด 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เปนดังนี้  

1. การปฏิบัติหนาท่ี  91.78 คะแนน 

2. การใชงบประมาณ  86.89 คะแนน 

3. การใชอํานาจ   86.81 คะแนน 

4. การใชทรัพยสินของราชการ 87.85 คะแนน 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 86.25 คะแนน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  94.53 คะแนน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  92.09 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทํางาน  91.98 คะแนน 

9. การเปดเผยขอมูล  95.00 คะแนน 

10. การปองกันการทุจริต  87.50 คะแนน 

 



สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 95 คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล               

สวนท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ซ่ึงไดคะแนนเทากับ

รอยละ 86.25 ซ่ึงประเมินจากการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน  

 

3. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผล

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป พ.ศ. 2565 และสําหรบัการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รวมจํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบวา มีคะแนนสูงกวาเกณฑ

เปาหมาย (รอยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซ่ึงสะทอนถึงการตระหนักรูของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตย

สุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน อีกท้ังยังคํานึงถึงคุณภาพในการ

ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูล

สาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service อยางดียิ่ง 
 

4. ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากร 

ภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของ

ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย 

และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย 

นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผล

การตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการ

ทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด การแกไขปญหาการทุจริต ขอ i25 – i30 เปนการตอบจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

i25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานให

ความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

2.90% 2.49% 24.07% 70.54% 87.49 

  



i26 หนวยงานของทานมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 96.28 

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

96.30% 

 

3.70% 96.30 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน 

96.27% 3.73% 96.27 

 หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

i27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการ

แกไข มากนอยเพียงใด 

3.28% 3.69% 29.51% 63.52% 84.51% 

i28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 86.50 

 หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

เฝาระวังการทุจริต 1.64% 3.69% 25.00% 69.67% 87.64 

ตรวจสอบการทุจริต 1.64% 4.51% 25.82% 68.03% 86.82 

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 4.10% 3.69% 25.41% 66.80% 85.05 

 หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

i29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของ

ฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป

ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

มากนอยเพียงใด 

2.47% 4.53% 32.51% 60.49% 83.77 

i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอ

ประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

78.94 

 หัวขอการประเมิน นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 2.47% 7.00% 39.09% 51.44% 79.94 

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 3.29% 7.41% 37.86% 51.44% 79.25 

ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 3.38% 8.86% 33.33% 54.43% 79.69 

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 4.98% 8.30% 38.17% 48.55% 76.86 

 จากผลคะแนนขางตนจะเห็นวา คะแนนต่ํากวา 85 มี 3 ขอ คือ i27 i29 และ i30 ซ่ึงเก่ียวของกับการ

แกไขปญหาทางทุจริต การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงการ

ทํางาน และ ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงการทํางาน ดังนี้ 



1. การแกไขปญหาการทุจริต  

แนวทางการดําเนินงาน ตองดําเนินการแกไขปญหา และมีการดําเนินงานกับปญหาการทุจริตทุก

เรื่อง  คิดเปน 100% ตามแนวทางวิธีการปฏิบัติงานท่ี สสวท. กําหนด และแจงผลการดําเนินงาน

ใหผูเก่ียวของทราบ 

2. การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

แนวทางการดําเนินงาน  สสวท. ควรนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในและภายนอก

มาพิจารณา เพ่ือวิเคราะหการดําเนินงานท่ีจะตองดําเนินการแกไข ปรับปรุง เพ่ือใชปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณถัดไป 

3. การดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

แนวทางการดําเนินงาน สสวท. จะตองพิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) ผูรองเรียนสามารถสงหลักฐานไดอยางสะดวก  

2) ผูรองเรียนสามารถติดตามผลการรองเรียนได  

3) สสวท. มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนอยางมีระบบ ชัดเจน  

4) ผูรองเรียนมีความปลอดภัย ไมมีผลกระทบตอผูรองเรียน 

 

ผลการประเมินขางตน ช้ีใหเห็นวา ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธภิาพ และไดรับคะแนนในการประเมิน

ดีข้ึน คือ  

1. ควรมีการดําเนินการแกไขปญหา และดําเนินงานกับปญหาการทุจริตทุกเรื่อง  คิดเปน 100% 

ตามแนวทางวิธีการปฏิบัติงานท่ี สสวท. กําหนด และแจงผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของ

ทราบ 

2. สสวท. ควรนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในและภายนอกมาพิจารณา เพ่ือ

วิเคราะหการดําเนินงานท่ีจะตองดําเนินการแกไข ปรับปรุง เพ่ือใชปฏิบัติงานในปงบประมาณ

ถัดไป 

3. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบขอมูลดังกลาวดวย 

  

 

 

 



5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงานใหดีข้ึน 

มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
การกํากับติดตาม 

1. มีคูมือการปฏิบัติงาน/  

คูมือการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือ 

การใหบริการท่ีมีมาตรฐานและ 

เปนปจจุบนั 

ทุกสาขา/ฝาย 1. รายงานความกาวหนาการจัดทํา

คูมือของหนวยงานในท่ีประชุม

ประสานงานบริหารทุกเดือน และ

รายงานในระบบ MIS-Plus  

2. รายงานสรุปผล ณ สิ้นป                   

งบประมาณ 

2. เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ         

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน

รวม  ในการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เขาถึงงาย  

2.1 กรณีการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบภายใน 

     - รายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูอํานวยการ และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

2.2 กรณีการตรวจสอบของผู

ตรวจสอบจากภายนอก (สตง.) 

     - รายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูอํานวยการ คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

สสวท. 

2.3  นําขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/

มตจิากอนุกรรมการตรวจสอบ  

และผูตรวจสอบจากภายนอก  

มาดําเนินการแกไข เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของ สสวท. มี

ประสิทธิภาพตอไป 

2.4  ประชาสัมพันธ โดยสื่อสาร

ผานชองทางตาง ๆ ใหบุคลากร 

สสวท. รับทราบ การปรับปรุง

กระบวนการทํางานของ สสวท. ท่ีมี

ความโปรงใส ตรวจสอบได 

ฝายตรวจสอบภายใน 1.  รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส และ

สิ้นปงบประมาณ 

2. ชองทางเปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสียเขามามีสวนรวม ไดแก  

เว็บไซต สสวท. : www.ipst.ac.th 

Facebook : IPST Thailand 

Line : IPST News Sharing 

  



มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
การกํากับติดตาม 

3. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการ

และข้ันตอนการทํางานใหมีความ

โปรงใส มีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน 

และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับ

ทราบขอมูลดังกลาวดวย 

ทบทวนข้ันตอน จัดทําแนวทางการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คณะทํางาน ITA 

ฝายกฎหมาย 

1. รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

2. เผยแพรบนเว็บไซต สสวท. 

 

6. การกํากับติดตาม 

สสวท. มีระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS-PLUS) ซ่ึงเปนระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับ 

เทคโนโลยี Smart Office ประกอบดวย ระบบคลังพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบ

ติดตาม ควบคุมและประเมินผล โดยมีกระบวนการอนุมัติของผูบริหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การแจงเตือน

งานในสวนตาง ๆ ทาง Mail ซ่ึงเปนการชวยใหการทํางานหรือการไหลเวียนเอกสารมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

โดยสามารถดําเนินการไดท้ังภายในและภายนอก สสวท. 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล เปนระบบท่ีผูปฏิบตัิงานสามารถเขามาบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

ตามกิจกรรมทุกเดือน เพ่ือรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน 

 



 

และ สสวท. ยังมีระบบวิเคราะหขอมูลสําหรับผูบริหาร (BI Version Enterprise) ซ่ึงเปนระบบแสดง

ขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร โครงการหลัก โครงการ 

และหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและสรางรายงานเพ่ือการวิเคราะห 

 

 

 

 




