
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)  

  



คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม               
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน                       
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่                
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
(6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล              
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

(ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์) 
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  



วิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก             
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 

ร้อยละ 95.62 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่  93.79 คะแนน 

2. การใช้งบประมาณ  87.54 คะแนน 

3. การใช้อำนาจ   87.28 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.24 คะแนน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.28 คะแนน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน  97.93 คะแนน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  95.85 คะแนน 

8. การปรับปรุงการทำงาน  95.86 คะแนน 

9. การเปิดเผยข้อมูล  100.00 คะแนน 

10. การป้องกันการทุจริต  100.00 คะแนน 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 การเปิดเผย
ข้อมูล   และการป้องกันการทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
และ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.28 ซ่ึงประเมินจากการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  
 



3. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และสำหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกท้ังยังคำนึงถึงคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 

ผลการประเมิน ITA ของ สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนด
แนวทางแก้ไข ดังนี้  

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน

ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง        
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
2) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

3) พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร        
ในหน่วยงานของท่านมากข้ึน 



4) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว  ๆ 
ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

5) เพิ ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  โดยต้องให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

6) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู ้อื ่นว่าเป็นไปตามขั ้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

2. การใช้งบประมาณ การรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ       
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้ งแต่การจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายใน ในเรื ่องต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

ของหน่วยงานมากขึ้น 

2) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย

เพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

4) เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

5) เพ่ิมการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงาน อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

6) เพิ่มกลไกการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

3. การใช้อำนาจ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา   
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการ  
ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 



ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ

จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

3) เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

4) เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง 

5) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา  
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

6) แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน   
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม     
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ 

ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิของราชการที่

ถูกต้อง 
2) เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ    

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

3) เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

4) เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา   
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 



6) เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร       
ในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

7)  เพิ ่มการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงาน อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

8) เพ่ิมกลไกการกำกับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต การรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา      
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต    
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ

จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

2)  แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
3)  ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4)  เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5)  เพิ ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยต้องให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
 

 

 

 

 



 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
6. คุณภาพการดำเนินงาน  การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดำเนินงาน    ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
2) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ

จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

3) พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร        
ในหน่วยงานมากขึ้น 

4) ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับ          
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

5) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา   
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที ่สาธารณชน         
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ



เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ ่มช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 

2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 8. การปรับปรุงการทำงาน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ 
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา 
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

 การตรวจแบบเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
9. การเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย

ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 



ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที ่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ ่มช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 

2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 10. การป้องกันการทุจริต ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) 
การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได ้

ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
2) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

3) เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

4) เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับคะแนนในการประเมิน
ดีขึ้น คือ  

1. สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่าง ๆ มาตรการ แนวปฏิบัติ ให้บุคลากร สสวท. 
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

2. สสวท. ควรนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกมาพิจารณา เพ่ือ
วิเคราะห์การดำเนินงานที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป 

3. ควรมีการดำเนินการทบทวนการดำเนินงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ แนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ สสวท. กำหนด และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจ การยอมรับและเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. 



4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

1. วางแผนการสื่อสารต่าง ๆ ให้
บุคลากร สสวท. ได้รับทราบ
ข้อมูลของ สสวท. ในด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

จัดทำแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการ และความคาดหวัง
ของบุคลากร สสวท. ในการ
ดำเนินงานด้านการสื่อสารของ 
สสวท. ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ทุกสาขา/ฝ่าย 1. สรุปผลจากแบบสอบถามและ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของ สสวท. ต่อไป  
2. รายงานสรุปผล ณ สิ้นปี                   
งบประมาณ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม  ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน เข้าถึงง่าย  

2.1 กรณีการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

     - รายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้อำนวยการ และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
2.2 กรณีการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบจากภายนอก (สตง.) 
     - รายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
สสวท. 
2.3  นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/
มตจิากอนุกรรมการตรวจสอบ  
และผู้ตรวจสอบจากภายนอก  
มาดำเนินการแก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของ สสวท. มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2.4  ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากร 
สสวท. รับทราบ การปรับปรุง
กระบวนการทำงานของ สสวท. ที่มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

1.  รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส และ
สิ้นปีงบประมาณ 

2. ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  
เว็บไซต์ สสวท. : www.ipst.ac.th 
Facebook : IPST Thailand 

Line : IPST News Sharing 

  



มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

3. ทบทวนและปรับปรุงวิธ ีการ
และขั้นตอนการทำงานให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย 

ทบทวนขั้นตอน จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คณะทำงาน ITA 

ฝ่ายกฎหมาย 

1. รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสวท. 

4. ผู้บริหารให้ความสำคัญสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ การยอมรับ
และเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการ 

ประกาศ สสวท. โดยผู้อำนวยการ 
สสวท. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ประกาศเจตจำนงสุจริต 

- ประกาศเรื่องการให้และรับ
ของขวัญของบุคลากร สสวท.  
- เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน 

คณะทำงาน ITA 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสวท. 

 

5. การกำกับติดตาม 

สสวท. มีระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS-PLUS) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับ 

เทคโนโลยี Smart Office ประกอบด้วย ระบบคลังพัสดุ ระบบงบประมาณ ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผล โดยมีกระบวนการอนุมัติของผู้บริหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งเตือน
งานในส่วนต่าง ๆ ทางอีเมล ซึ่งเป็นการช่วยให้การทำงานหรือการไหลเวียนเอกสารมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
โดยสามารถดำเนินการได้ท้ังภายในและภายนอก สสวท. 

 

 

 

 

 

 



สำหรับระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล เป็นระบบที่ผู้ปฏิบตัิงานสามารถเข้ามาบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมทุกเดือน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

 

 

และ สสวท. ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI Version Enterprise) ซึ่งเป็นระบบแสดง
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ โครงการหลัก โครงการ 
และหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สสวท. 
สสวท. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ สสวท. ได้แก่  
1.1 โครงสร้างองค์กร 

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1.3 อำนาจหน้าที่ 
1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

1.5 ข้อมูลการติดต่อ 

1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
1.8 Q&A 

1.9 Social Network 




