










มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ประกำศ 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (กำรประเมินฯ) (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)  
ได้คะแนนภำพรวม 95.25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับผลกำรประเมิน AA โดยมีรำยละเอียด 
ของผลคะแนนกำรประเมินฯ จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูลในกำรประเมิน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 คะแนนภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 

แหล่งข้อมูล 
ในการประเมิน 

ตัวช้ีวัดการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนรวม 
(คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) 

น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 98.55 94.65 ร้อยละ 
30 

28.40 
2. กำรใช้งบประมำณ 92.97 
3. กำรใช้อ ำนำจ 92.83 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 93.57 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 95.34 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 91.82    89.51 ร้อยละ 
30 

26.85 
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 89.43 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 87.26   

เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 ร้อยละ 
40 

40.00 
10. กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00   

รวม 95.25  
 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนกำรประเมินฯ ของ สศค. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ คะแนน 
กำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจำก 94.35 คะแนน เป็น 95.25 คะแนน รวมทั้ง 
ในแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมินฯ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและเว็บไซต์ของหน่วยงำนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกตัวชี้วัด 
ขณะทีต่ัวชี้วัดกำรประเมินฯ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกมีคะแนนลดลง 
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ภาพที่ 1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จ าแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน 
 

 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั 

 
1.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งข้อมูลในการประเมิน 
เมื่อพิจำรณำคะแนนกำรประเมินฯ ของ สศค. จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูลในกำรประเมิน พบว่ำ  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่เข้ำไปตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีจ ำนวน 48 คน 

ตัวชี้วัดกำรประเมินฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยรวม 
มีคะแนนเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งผลให้คะแนนกำรประเมินฯ ภำพรวมของ สศค. 
สูงขึ้นจำกปีก่อน อย่ำงไรก็ดี คะแนนตัวชี้วัดกำรประเมินฯ โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้งบประมำณ และกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรยังมีประเด็นที่สำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้นได้ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

(1) กำรใช้งบประมำณ มีค ำถำม 2 ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจำกทั้งหมด 6 ข้อ คือ ข้อ I7 
และข้อ I12 ซึ่งอำจเกิดจำกผู้ตอบแบบประเมินฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบประมำณ โดยในแต่ละ
ส ำนักจะมีบุคลำกรบำงคนเท่ำนั้นที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนัก  

(2) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีค ำถำม 2 ข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจำกทั้งหมด 6 ข้อ คือ I20 
และข้อ I23 ซึ่งอำจเกิดจำกผู้ตอบแบบประเมินฯ แต่ละคนมีควำมเข้ำใจเรื่อง “ทรัพย์สินของรำชกำร” ที่แตกต่ำงกัน  
ซึ่งอำจหมำยถึง กำรยืมคอมพิวเตอร์ กำรยืมเงินรำชกำร กำรยืมครุภัณฑ์ กำรเบิกวัสดุส ำนักงำนในส ำนัก กำรขอใช้ 
รถรำชกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ เป็นไปได้ว่ำผู้ตอบแบบประเมินฯ อำจไม่เข้ำใจค ำถำม หรือเข้ำใจคลำดเคลื่อน 
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ตารางท่ี 2 คะแนนตัวช้ีวัดด้านการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ตัวช้ีวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คะแนน 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ   
ข้อ I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำน 
มำกน้อยเพียงใด  

81.38 

ข้อ I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

87.81 

- สอบถำม 88.96 
- ทักท้วง 86.90 
- ร้องเรียน 87.58 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ข้อ I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด 

90.35 

ข้อ I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 
ของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด 

84.85 

 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่เข้ำไปตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีจ ำนวน 64 คน 

ตัวชี้วัดกำรประเมินฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยรวม 
มีคะแนนลดลงทุกตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่ตอบแบบประเมินฯ 
อำจมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและภำรกิจของ สศค. ไม่มำกพอ 
 
ตารางท่ี 3 สรุปคะแนนประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 
หัวข้อประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 95.77 91.82    
 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 92.85 89.43   
 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 93.50 87.26   

 
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

คะแนนภำพรวมตัวชี้วัดกำรประเมินฯ ของเว็บไซต์ของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
มีคะแนนเพ่ิมข้ึนทั้งในด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลและด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต เมื่อเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ซึ่งส่งผลให้คะแนนกำรประเมินฯ ภำพรวมของ สศค. สูงขึ้นจำกปีก่อน 
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ตารางท่ี 4 สรุปคะแนนประเมินจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
หัวข้อประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การเปิดเผยข้อมูล 97.78 100.00   
ข้อมูลพ้ืนฐำน 88.89 100.00   
กำรบริหำรงำน 50.00 100.00    
กำรบริหำรงบประมำณ 100.00 100.00 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00 100.00 
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 100.00 100.00 
การป้องกันการทุจริต 93.75 100.00 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 87.50 100.00 
มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 100.00 100.00 

 
2. ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สศค. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมินฯ และควำมเห็นของคณะที่ปรึกษำกำรประเมิน ITA พบว่ำ 
สศค. มีประเด็นที่ต้องพัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูลในกำรประเมิน ดังนี้ 
 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมินฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  

มีประเด็นที่ต้องพัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

ตัวช้ีวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 

ข้อ I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ของหน่วยงำน 

2. กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

ข้อ I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ข้อ I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สิน 
ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 
มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด 

1. ควำมสะดวกในกำรขออนุญำตเพ่ือให้บุคลำกร 
ยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง ข้อ I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน 

เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง  
มำกน้อยเพียงใด 

/2) ผู้มีส่วนได้... 
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมินฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  

มีประเด็นที่ต้องพัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

ตัวช้ีวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 
1. ควำมโปร่งใสของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร 
ตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ 
ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 
 

1. กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนต้องมีลักษณะ 
เข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อนและมีช่องทำงหลำกหลำย 
2. มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชน 
ควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
3. กำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 
4. กำรมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริต 
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน 
 
 
 

1. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพ 
กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
2. หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น 
3. หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 
4. หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /3) เว็บไซต.์.. 
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3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินฯ ในแต่ละตัวชี้วัดของเว็บไซต์ของหน่วยงำน มีประเด็น 

ที่ต้องพัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัดของเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประเด็นที่ต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. กำรจัดท ำร่ำงแบบตรวจแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เพ่ือให้แต่ละส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม  
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดเตรียม
เอกสำรหลักฐำน 
2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำร
หลักฐำนตำมแบบตรวจ OIT 
3. กำรจัดท ำบันทึกถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรคลัง เพ่ือขอควำมเห็นชอบเอกสำรหลักฐำน 
ที่ใช้ประกอบกำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
4. กำรประสำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือด ำเนินกำร
เผยแพร่เอกสำรหลักฐำนทำงเว็บไซต์ของ สศค. 

ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 

 
3. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

จำกกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สศค. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดกำรประเมินฯ และควำมเห็นของคณะที่ปรึกษำกำรประเมิน ITA พบว่ำ 
สศค. มีประเด็นที่ต้องพัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงได้มีกำรจัดประชุม เรื่อง “กำรประเมินคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Cisco Webex Meeting) 

ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ตำมแนวทำง 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนด และ สศค.  
ต้องได้รับผลคะแนนภำพรวมเทียบเท่ำกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ คือ 99.81 (จำกคะแนนเต็ม 100) ระดับ 
ผลกำรประเมิน AA นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจำรณำและก ำหนด “มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง” พร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร และกำรก ำกับติดตำม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในกำรรองรับ
กำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ สศค. ให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณธรรม ควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลให้สูงขึ้น และรักษำมำตรฐำนผลกำรประเมินของ สศค. 
ให้อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 

 

/ตารางท่ี 8... 
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ตารางท่ี 8 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
1. ควำมรูเ้กี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน 
2. กำรเปดิโอกำสให้บุคลำกรมสี่วนร่วม 
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของหน่วยงำน 

1. กำรคัดเลือกบุคลำกรของ สศค.  
เพื่อเป็นผู้แทนในกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของ สศค. 
2. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใหก้ับ
ผู้รับผิดชอบในกำรตอบแบบประเมิน 
3. กำรเผยแพร/่ประชำสัมพันธ์แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และรำยงำน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สศค.  
ทำงเว็บไซต์ของ สศค. และ FPO mail 
ให้แก่บุคลำกรของ สศค. 

 

1. ให้แต่ละส ำนัก/ศูนย/์กลุม่ คัดเลือก 
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรตอบ 
แบบประเมิน โดยกระจำยให้ครอบคลุม
บุคลำกรทุกระดับ พร้อมทั้งจัดส่งรำยชื่อ 
ให้กับกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.)  
2. กำรช้ีแจงเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ค ำถำมกำรประเมินฯ ในแตล่ะตัวช้ีวัด 
ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผดิชอบในกำรตอบ
แบบประเมินได้รับทรำบก่อนกำรประเมินฯ 
3. กำรเผยแพร/่ประชำสัมพันธ์ แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และรำยงำน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สศค.  
ทำงเว็บไซต์ของ สศค. และ FPO mail 

ส ำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม 

กุมภำพันธ์ – 
พฤษภำคม 

2565 

1. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อรองรับ 
กำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรขับเคลื่อน 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยใน สศค. 
ต่อ ผอ. สศค. 
 

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
1. ควำมสะดวกในกำรขออนญุำต  
เพื่อให้บุคลำกรยมืทรัพยส์ินของรำชกำร 
ไปใช้ปฏิบัติงำน 
2. ควำมรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบตัิกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรที่ถูกต้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
1. ควำมโปร่งใสของเจ้ำหน้ำท่ีที่ปฏิบัติงำน
หรือให้บริกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 
2. หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนท่ีค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

1. กำรทบทวนรำยชื่อผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย
ภำยนอก เพื่อเป็นผู้แทนในกำรตอบ 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกของ สศค. 
2. กำรจดัท ำ “เอกสำรกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 

1. ให้แต่ละส ำนัก/ศูนย/์กลุม่ ทบทวน
รำยชื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และ
จัดส่งข้อมูลรำยชื่อให้กับ กพบ.  
2. ให้แต่ละส ำนัก/ศูนย/์กลุม่ เผยแพร่และ
ประชำสมัพันธ์ “เอกสำรกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินฯ” ให้กับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอกไดร้ับทรำบ 
ก่อนด ำเนินกำรประเมินฯ 

ส ำนัก/ศูนย์/
กลุ่ม 

กุมภำพันธ์ – 
พฤษภำคม 

2565 

1. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อรองรับ 
กำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรขับเคลื่อน 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยใน สศค. 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการสื่อสาร 
1. กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน 

/ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

ต้องมีลักษณะเข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อนและ 
มีช่องทำงหลำกหลำย 
2. มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมลู 
ที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
3. กำรช้ีแจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนได้อยำ่งชัดเจน 
4. กำรมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน 
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 

พ.ศ. 2564” (เอกสำรกำรสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินฯ)  
เพื่อใช้เผยแพร่และประชำสัมพันธข์้อมูล
ให้กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก 
3. กำรสร้ำงปฏสิัมพันธ์ที่ดีของบุคลำกร 
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก 
4. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ของ สศค. 
5. มำตรกำรกำรเปดิโอกำสใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ของ สศค.  
6. ระเบียบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ของ สศค. 
 

3. ให้ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง สศค. 
ระมัดระวังกำรปฏิบัติและกำรสื่อสำร 
ต่อบุคคลภำยนอกให้ดีขึ้น เนื่องจำก 
จะมีผลต่อกำรประเมินฯ ของ สศค.  
4. กำรทบทวนมำตรกำรเผยแพรข่้อมูล 
ต่อสำธำรณะของ สศค. 
5. กำรทบทวนมำตรกำรกำรเปดิโอกำส 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินงำนของ สศค.  
6. กำรทบทวนระเบียบกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนของ สศค. 
 
 

ต่อ ผอ. สศค. 
 
 

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน 
1. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบตัิงำน/กำรให้บรกิำรให้ดีขึ้น 
2. หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น 
3. หน่วยงำนเปิดโอกำสใหผู้้รับบรกิำร  
ผู้มำตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ใหด้ีขึ้น 
4. หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรใหม้ีควำมโปร่งใสมำกข้ึน 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

กำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน 
ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and 

1. กำรจัดท ำร่ำงแบบตรวจ OIT 
2. กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ของ สศค. 
 

1. กพบ. จัดท ำร่ำงแบบตรวจ OIT 
เพื่อให้ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลข.)  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดเตรียม
เอกสำรหลักฐำน 

กพบ./ 
สลข. 

กุมภำพันธ์ – 
เมษำยน 
2565 

1. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อรองรับ 
กำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

/ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

Transparency Assessment : OIT) 
ให้ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ของ สศค. 

2. กพบ. ตรวจสอบควำมถูกต้องและ 
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนตำม 
แบบตรวจ OIT 
3. กพบ. จัดท ำบันทึกถึง ผอ. สศค. 
เพื่อขอควำมเห็นชอบเอกสำรหลักฐำน 
ที่ใช้ประกอบกำรประเมินฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
4. กพบ. ประสำนศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อด ำเนินกำรเผยแพร่เอกสำร
หลักฐำนทำงเว็บไซต์ของ สศค. 

2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรขับเคลื่อน 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยใน สศค. 
ต่อ ผอ. สศค. 
 
 

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
กำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน 
ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 
ให้ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ของ สศค. 

 
 


