
  

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน 

ประจ าปี 2563 
      

สพพ. ตะหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านทุจริต 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มุ่งม่ัน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และเป็น
แบบอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี      

 

 

 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

กุมภาพันธ์ 2563 



 
ค าน า 

 
ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็น

หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

 
สพพ. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพพ. รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิง
บวกและความน่าเชื่อถือของ สพพ. ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย
การน าผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วน ามาก าหนด
เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สพพ. ประจ าปี 2563”   

 
 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
กุมภาพันธ์ 2563 

  



บทสรุปผู้บริหาร 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ประจ าปี 2563 

         
 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)  
ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
สถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้ สพพ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
สพพ. ได้น าผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2562 มาวิเคราะห์จุดอ่อนของการด าเนินงาน 
มาจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานของ สพพ. ประจ าปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของ 
สพพ. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม จ านวน 3 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการปรับปรุงการท างาน  
(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก และ  
(3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
          

 
  



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพพ. ปี 2562 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน
เชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน
และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน
การทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็น
หน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน
และการด าเนินงานตามภารกิจของ สพพ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม โดยการเข้ารับการ
ประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

ปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ไดก้ าหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น 3 เครื่องมือเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล



จากเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 -54.99 E 
0 – 49.99 F 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป)  
 
2. ผลการประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ สพพ. โดยภาพรวมได้
คะแนนเท่ากับ 89.94 คะแนน ระดับผลการประเมิน: A (ผ่าน) และการจัดล าดับผลคะแนนในระดับองค์การ
มหาชน 39 หน่วยงาน พบว่า สพพ. อยู่ในอันดับที่ 11  

ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
- อันดับ 1 การเปิดเผยข้อมลู       100.00 คะแนน 
- อันดับ 2 การป้องกันการทุจริต       100.00 คะแนน 
- อันดับ 3 การปฏิบัติหน้าที ่         91.22 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน (4 ตัวชี้วัด) 
- อันดับ 10 การปรับปรุงการท างาน         78.94 คะแนน 
- อันดับ 9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร          80.57 คะแนน 
- อันดับ 8 คุณภาพการด าเนินงาน            81.26 คะแนน 

- อันดับ 7 การใช้อ านาจ                     81.89 คะแนน 
กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 
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ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 86.94 
I2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผูม้าติดต่อเท่าเทียมกัน 77.85 
I3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤตกิรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกบังานมากกวา่ธุระสว่นตวั พร้อมรับผิด 
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

82.55 

I4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชนอ์ื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  100.00 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพยส์ิน ประโยชนอ์ื่นๆ  100.00 
I6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แกบุ่คคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต 

100.00 
 

I7 ท่านรู้จักเกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงาน 77.65 
I8 หน่วยงานของท่านใช้จา่ยงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 86.35 
I9 หน่วยงานของท่านใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 87.29 
I10 บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด 91.18 
I11 หน่วยงานของท่าน มกีารจัดซ้ือจัดจา้ง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 

92.16 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทา่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 83.72 
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 75.88 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 73.85 
I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอยา่งเป็นธรรม 70.79 
I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ทา่นท าธุระส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา 88.94 
I17 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ทา่นท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต 93.97 
I18 การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ไม่มีการซ้ือขายต าแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพอ้ง 87.91 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมกีารเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 92.94 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  75.85 
I21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 85.94 
I22 บุคลากรภายนอกมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอยา่งถูกต้อง 94.94 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.91 
I24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 81.88 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต 87.94 
I26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 96.97 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 84.91 
I28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 84.91 
I29 หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างาน 84.94 
I30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเร่ืองได้ และมั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

79.86 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 86.23 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีค าถามที่ได้คะแนน 
ต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 14 ค าถาม 



ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรูข้องผู่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 79.20 
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกบัผู้มาติดต่อเทา่เทียมกัน 79.17 
E3 เจ้าหน้าที่ให้ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 77.26 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัต ิอนุญาต  96.19 
E5 หน่วยงานที่ติดต่อมกีารด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  74.46 
E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงาน เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 73.01 
E7 หน่วยงานมกีารเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน 71.57 
E8 หน่วยงานมีชอ่งทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 91.43 
E9 หน่วยงานมกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 69.69 
E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่  97.14 
E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 74.40 
E12 หน่วยงานมกีารปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 80.09 
E13 หน่วยงานมกีารน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน 94.29 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 72.49 
E15 หน่วยงานมกีารปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีความโปร่งใส 73.43 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 80.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีค าถามที่ได้คะแนน 
ต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 11 ค าถาม 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปดิเผยข้อมูลสารธารณะ) คะแนนที่ได้ 
O1-O48  ข้อมูลพื้นฐาน / ขา่วประชาสมัพันธ์ / การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้าง / การบริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ / 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / การส่งเสริมความโปร่งใส / การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต / มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

100.00 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม  
 
การค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักของ สพพ. ได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
IIT 30 86.23 25.87 
EIT 30 80.25 24.07 
OIT 40 100 40.00 

คะแนนรวม 89.94 
 
 
 
 



3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน 

 คะแนน IIT เท่ากับ 86.23 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่า  
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
- หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนบุคคล  
- ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการับสินบนในอนาคต  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือ

ประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์  

- ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

 คะแนน EIT เท่ากับ 80.25 คะแนน อยู่ในระดับ ดี (Good) ชี้ให้เห็นว่า 
- ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม

มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  

- ประเด็นที่ควรมีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากข้ึน คือ  
(1) การเผยแพร่ผลงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
(2) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
(3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน  

 คะแนน OIT เท่ากับ 100 คะแนน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (Excellence) ชี้ให้เห็นว่า 
- มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง

เป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมด แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

- ในภาพรวมของการประเมิน OIT ถือว่าหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความ
โปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 

 
 
 



4. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของ สพพ. รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
จากผลการประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 พบว่า ค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มี 25 ค าถาม 

ประกอบด้วย  

 ค าถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) จ านวน 14 ค าถาม  

 ค าถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) จ านวน 11 ค าถาม 

 ค าถามทั้ง 25 ค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ สพพ. จะต้องปรับปรุงการ
ด าเนินงาน สพพ. จึงได้น าประเด็นค าถามทั้ง 25  ข้อ มาเรียงล าดับจากน้อยไปมาก  เพื่อมาก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 
ตารางแสดงล าดับคะแนนประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน 

ล าดับที่ ผูป้ระเมิน ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 ภายนอก หน่วยงานมกีารชี้แจงและตอบค าถามเกีย่วกบัการด าเนินงานได้อยา่งชัดเจน 69.69 
2 ภายใน ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม 70.79 
3 ภายนอก การเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 71.57 
4 ภายนอก หน่วยงานที่ทา่นติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 72.49 
5 ภายนอก การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย มหีลายชอ่งทาง 73.01 
6 ภายนอก หน่วยงานมกีารปรับปรุงการด าเนินงานให้โปร่งใสมากขึ้น 73.43 
7 ภายใน เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 73.85 
8 ภายนอก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมกีารปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 74.40 
9 ภายนอก หน่วยงานมกีารด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเปน็หลัก 74.46 
10 ภายใน ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหนว่ยงานมีความสะดวก 75.85 
11 ภายใน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ท่านอยา่งเป็นธรรม 75.88 
12 ภายนอก เจ้าหน้าที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 77.26 
13 ภายใน เจ้าหน้าที่รู้เกี่ยวกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงาน 77.62 
14 ภายใน บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รูจ้ักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน 77.85 
15 ภายใน เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 78.91 
16 ภายนอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 79.19 
17 ภายนอก เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 79.20 
18 ภายใน สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐาน ติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวก และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 79.86 
19 ภายนอก หน่วยงานมกีารปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น 80.09 
20 ภายใน หน่วยงานมกีารก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อปอ้งกนัไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว 81.88 
21 ภายใน เจ้าหน้าที่มุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกวา่ธุระสว่นตัว พรอ้มรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด

จากตนเอง 
82.55 

22 ภายใน หน่วยงานเปิดโอกาสให้เจา้หนา้ที่ส่วนรว่มในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการ สอบถาม ทักท้วง รอ้งเรียน 83.72 
23 ภายใน ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหา 84.91 
24 ภายใน หน่วยงานมกีารเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินยั 84.91 
25 ภายใน หน่วยงานมกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการด าเนินงาน 84.94 



          กราฟแสดงประเด็นค าถามที่ได้รับผลการประเมินน้อยกว่า 85 คะแนน (25 ค าถาม) 

 
 

5. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพพ. 
    สพพ. ไดน้ าประเด็นค าถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นจุดอ่อน
ด้านต่างๆ ที่ สพพ. ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพพ.  
 

ผู้ประเมิน จุดอ่อน คะแนน 
ปี 2562 

แนวทางปฏบิัติเพื่อ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายนอก 
 

หน่วยงานชีแ้จงและตอบค าถาม
เกี่ยวกบัการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

69.69 - จัดท า/ทบทวนหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และก าหนดผู้
ประสานงาน 
- ประกาศหลักเกณฑ์ฯ บน Website 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกับงานที่ตนรับผิดชอบ  

ภายนอก เจ้าหน้าที่ให้ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา 77.26 

ภายใน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝกึอบรม 70.79 - จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  
- ประกาศและชี้แจงให้เจ้าหน้าทีภ่ายใน สพพ. รับทราบ 

ภายนอก การเผยแพร่ผลงานที่สาธารณชนควร
รับทราบอยา่งชัดเจน 

71.57 - ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และมกีารรายงานผล 
- update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- ทุกส านกัคัดเลือกผลการด าเนินงานทีส่ าคัญและจัดส่งให้ สอก.  
- สอก. พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยใช้ infographic เพื่อท าให้น่าสนใจ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทาง website  

ภายนอก การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานเข้าถึง
ง่าย มีช่องทางที่หลากหลาย 
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การชี้แจงเก่ียวกับการด าเนินงาน

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การเผยแพร่ผลงานไม่ซับซ้อน

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม

ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย

การปรับปรุงการด าเนินงานให้โปร่งใส

ประเมินผลเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินมีความสะดวก

มอบหมายงาน

ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา

เจ้าหน้าที่รู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ปฏิบัติงาน แก่ผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน

รู้แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน

ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

สามารถร้องเรียน ติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างสะดวก และมั่นใจว่าจะปลอดภัย

ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ดีขึ้น

ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

เจ้าหน้าที่มุ่งความส าเร็จของงาน 

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย

น าผลกาตรวจสอบไปปรับปรุงการด าเนินงาน

คะแนน 
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ภายนอก การเปิดโอกาสให ้
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการด าเนินงาน 

72.49 - จัดกจิกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของ สพพ.  
- น าเสนอผลการด าเนินงานใน Website 

ภายนอก การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใส 

73.43 - ทบทวนกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิงาน และจัดส่งให้ สอก. และชีแ้จงให้
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเข้าใจและปฏิบตัิตาม 
- ปลูกฝังการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมภิบาลให้แก่เจ้าหนา้ที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรรม 
- น าเสนอผลการด าเนินงานใน Website 

ภายนอก เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

74.40 

ภายนอก หน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน 

74.46 

ภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่า
เทียมกัน 

77.85 

ภายนอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่า
เทียมกัน 

79.17 

ภายนอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

79.20 

ภายนอก หน่วยงานมกีารปรับปรุงวธิีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

80.09 

ภายใน บุคลากรในหน่วยงานมุ่งผลส าเร็จของ
งาน ให้ความส าคัญกับงานมากกวา่ธุระ
ส่วนตัว พรอ้มรับผิด หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

82.55 

ภายใน หน่วยงานมกีารน าผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อปอ้งกันการ
ทุจริต 

84.94 

ภายใน การประเมินผลงานเจ้าหน้าที ่ 73.85 - ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่และ 
เปิดช่องทางให้ซักถาม 

ภายใน ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมี
ความสะดวก 

75.85 - ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินฯ 
- ชี้แจง ทรัพย์สินฯ ที่เจา้หน้าที่มีสิทธิยมื และชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตเพือ่ยืม
ทรัพย์สินฯ  

ภายใน เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

78.91 

ภายใน ก ากับ ดูแลการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินฯ เพื่อปอ้งกันการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั 

81.88 

ภายใน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็น
ธรรม 

75.88 - ทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง (Job Description)  
- ชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที ่
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ภายใน เจ้าหน้าที่รับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

77.62 - ชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
- รายงานผลการใช้เงินงบประมาณเป็นรายเดือน 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหนา้ที่ได้ซักถาม ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ ภายใน เปิดโอกาสให้เจา้หน้าที่มีสว่นร่วมใน

การตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ 
83.72 

ภายใน เจ้าหน้าที่สามารถร้องเรียน ติดตามผล
เร่ืองร้องเรียน และมีความมั่นใจวา่
ปลอดภัย 

79.86 - ชี้แจงขั้นตอนการร้องเรียนเร่ืองทุจริต 

ภายใน การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.91 - จัดท าแผนการต่อตา้นการทจุริต เน้น กิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และ
การก าหนดบทลงโทษ 
- ชี้แจงจ านวนเร่ืองที่ได้แก้ไขปัญหาการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ 

ภายใน หน่วยงานมกีารเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริต และลงโทษทางวินัย 

84.91 

 
6. การก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพพ. 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สพพ. ปี 2562 น ามาสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2563 รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการปรับปรุงการท างาน (2) 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก และ (3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ สพพ. ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรายงานผล
ความก้าวหน้า ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) มาตรการปรับปรุงการท างาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเสร็จ การรายงานผล 

1.1 การทบทวน
ขั้นตอนการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงการ
ท างาน 

- ทุกส านกัทบทวน/จัดท าขั้นตอน (work flow)  
 1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 3) การขออนุญาตเพือ่ยืมทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติงาน 
 4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 
 5) การชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน  

 
สบค.1/สบค.2 
สบค.1/สบค.2 
สอก. (ฝ่ายพัสดฯุ) 
สอก. (ฝ่ายบุคคล) 
คณะท างานให้บริการ
ประชาชนในการติดต่อ
กับหน่วยงานและรับเรื่อง
ร้องเรียน 

มี.ค. 63 รายเดือน 

- ทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละต าแหน่ง (Job 
Description) และจัดส่งให้ สอก. พร้อมทั้งชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
ภายในรับทราบและถอืปฏิบัติ  

ทุกส านัก 
สอก. (ฝ่ายบุคคลฯ) 

เม.ย. 63 รายเดือน 

- จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สอก. (ฝ่ายบุคคลฯ) เม.ย. 63 รายเดือน 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
กับงานหลักที่ตนรับผิดชอบ 

สอก. (ฝ่ายบุคคลฯ) มิ.ย. 63 รายเดือน 



(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ การรายงานผล 

2.1 การสื่อสารกับบุคคล
ภายใน 

- จัดประชุมชีแ้จงเร่ืองหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ให้เจ้าหนา้ที่ 
ได้รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 1) การขออนุญาตการยืมทรพัย์สินของราชการไป
ปฏิบัติงาน 
 2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
 3) งบประมาณประจ าป ี
 4) ขั้นตอนการชี้แจงข้อมูลขา่วสารแก่สาธารณชน 
 5) แผนการต่อต้านการทุจริตและขั้นตอนการร้องเรียน
เร่ืองทุจริต 

สอก. เม.ย. 63 รายเดือน 

- ปลูกฝังการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมภิบาลให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรรม 

- คณะท างานส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อป้องกันและต่อตา้น
การทุจริตในองค์กร 

มิ.ย. 63 รายเดือน 

2.2 การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

- เปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสาร และมีการ
รายงานผล 
- update ข้อมูลใน website ให้เป็นปจัจุบัน 
- ทุกส านกัคัดเลือกผลการด าเนินงานทีส่ าคัญและจัดส่งให้ 
สอก.  
- สอก. พัฒนารูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยใช้ 
infographic เพื่อท าให้น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทาง 
website 

คณะท างานให้บริการ
ประชาชนฯ 
ทุกส านัก  
ทุกส านัก 
 
สอก. (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มิ.ย. 63 รายเดือน 

 
(3) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ สพพ.  

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผู้รบัผิดชอบ ก าหนดเสร็จ การรายงานผล 
3.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- จัดกจิกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกบั ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สพพ.  

สนผ. มี.ค. 63 รายเดือน 

 
       

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร 
ก.พ. 63 


