
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป 

มีนาคม 2564  
 

 
 

 
มาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  

ประจำป& 2564 

 



มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของ กสศ. ประจำป 2564  

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ กสศ. ป พ.ศ. 2563 

กสศ. เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำป 2563 เปนปแรก ซึ่งผลคะแนนการประเมินมาจาก 3 แบบวัด/เครื่องมือ ไดแก (1) แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (2) แบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ (3) 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินปรากฏวา กสศ. ไดคะแนน 84.67 คะแนน ระดับผลการประเมิน 

B โดยไดคะแนนอันดับที่ 4 ในประเภทกองทุนที่มีทั้งหมด 7 กองทุน  

จากคะแนนที่ไดรับในแตละสวน กสศ. ไดวิเคราะหและนำมาจัดหมวดหมูเพื่อพิจารณาถึงระดับความ

เขมขนของมาตรการท่ีควรใช เนื้อหาหรือประเด็น รวมท้ังลักษณะ/ประเภทของมาตรการที่เหมาะสมกับขนาด

และบริบทขององคกรเพื่อกำหนดเปนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ในป 2564 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ระดับความเขมขนของมาตรการ 

คะแนนที่ได ระดับมาตรการที่จะใช ความหมาย สีตัวอักษร 

90.00 หรือสูงกวา รักษาระดับ ดำเนินการเชนเดมิ แตยังตอง

ตรวจสอบใหครบถวนสมบูรณ

และเปนไปตามหลักเกณฑที่

ปรับปรุงใหมของ ITA (หากมี) 

ดำ 

85.00-89.99 ยกระดับ ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนเพ่ือใหได

คะแนนถึงระดับเปาหมาย 

(90.00) 

น้ำเงิน 

ต่ำกวา 85.00 แกไขเรงดวน ตองแกไขจุดออน/ขอบกพรอง

อยางเรงดวนเพ่ือใหไดคะแนน

ไมต่ำกวา 85.00 

แดง 

ผลคะแนนตามตัวชี้วัดในป 2563 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2564 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

1 การเปดเผยขอมูล 97.14 รักษาระดับ 

2 การปฏิบัติหนาที่ 95.50 รักษาระดับ 
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อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

3 คุณภาพการดำเนินงาน 93.96 รักษาระดับ 

4 การใชอำนาจ 92.76 รักษาระดับ 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 92.47 รักษาระดับ 

6 การใชงบประมาณ 91.87 รกัษาระดับ 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.91 รักษาระดับ 

8 การใชทรัพยสนิของราชการ 90.82 รักษาระดับ 

9 การปรับปรุงการทำงาน 89.47 ยกระดับ 

10 การปองกันการทุจริต 50.00 แกไขเรงดวน 

ผลคะแนน IIT ในป 2563 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2564 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ

แกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

91.47 รักษาระดับ 

  เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 93.24 รักษาระดับ 

  เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 89.69 ยกระดับ 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ 

แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวน

ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

91.39 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

90.88 รักษาระดับ 

  มุงผลสำเรจ็ของงาน 97.13 รักษาระดับ 

  ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 87.00 ยกระดับ 

  พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 88.50 ยกระดับ 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ 

จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

100.00 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รักษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

100.00 รกัษาระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ใหกันใน

โอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดงัตอไปนี้ 

หรือไม 

99.28 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รกัษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรบัความบันเทิง เปนตน 

97.83 

 

รักษาระดับ 

I6  บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แก

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี

และคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

100.00 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รกัษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวย

ความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

100.00 รกัษาระดับ 

I7  ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

83.00 แกไขเรงดวน 

I8  หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนงึถึง

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

91.97 รักษาระดับ 

  คุมคา 90.19 รักษาระดับ 

  ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 93.76 รักษาระดับ 

I9  หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

97.32 รักษาระดับ 

I10  บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปน

เท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

96.50 รักษาระดับ 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

94.78 รักษาระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

  โปรงใส ตรวจสอบได 94.79 รักษาระดับ 

  เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 94.76 รักษาระดับ 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด 

87.66 ยกระดับ 

  สอบถาม 93.05 รักษาระดับ 

  ทักทวง 85.18 ยกระดับ 

  รองเรียน 84.76 แกไขเรงดวน 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

87.82 ยกระดับ 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

86.11 ยกระดับ 

I15 ผูบังคบับัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศกึษาดูงาน หรือการใหทุนการศกึษา อยาง

เปนธรรม มากนอยเพียงใด 

91.32 รักษาระดับ 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของ

ผูบังคบับัญชา มากนอยเพียงใด 

100.00 รักษาระดับ 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง 

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

99.13 รักษาระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

92.17 รักษาระดับ 

  ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 89.55 ยกระดับ 

  มีการซื้อขายตำแหนง 97.39 รักษาระดับ 

  เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 89.55 ยกระดับ 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ

ราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด 

98.26 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอย

เพียงใด 

82.61 แกไขเรงดวน 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยาง

ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

88.71 ยกระดับ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของ

ราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

98.24 รักษาระดับ 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

86.95 ยกระดับ 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

90.16 รักษาระดับ 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับ

การตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

96.78 รักษาระดับ 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 92.86 รักษาระดับ 

  ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

95.24 รักษาระดับ 

  จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน 

90.48 รักษาระดับ 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข 

มากนอยเพียงใด 

92.12 รักษาระดับ 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการ

ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

92.36 รักษาระดับ 

  เผาระวังการทุจริต 92.90 รักษาระดับ 

  ตรวจสอบการทุจริต 92.10 รักษาระดับ 

  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 92.07 รักษาระดับ 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรงุ

การทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

90.57 รักษาระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน

หนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปนี้ อยางไร 

90.14 รักษาระดับ 

  สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 90.57 รักษาระดับ 

  สามารถติดตามผลการรองเรียนได 89.74 ยกระดับ 

  มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 92.14 รักษาระดับ 

  มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 88.12 ยกระดับ 

ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง IIT ในป 2564 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) ความตระหนัก/ความรูความเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับ 

 แผนการใชจายงบประมาณประจำป  

 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 การยืมทรัพยสินของ กสศ. ไปใชปฏิบัติงานโดยจัดใหมี

ขั้นตอนท่ีสะดวกยิ่งขึ้น 

 พฤติกรรมท่ีองคกรคาดหวัง (การแยกแยะเรื่องงานกับธุระ

สวนตัว ความพรอมรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล)  

 รณรงค/ฝกอบรม/สรางความ

ตระหนัก/ความรูความเขาใจ 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

(2) สรางความศรทัธาเชื่อมั่นแกบุคลากรเก่ียวกับ 

 การมอบหมายภารกิจที่เปนธรรม 

 การประเมินผลที่ถูกตองเหมาะสม 

 การคัดเลือกและบรรจุแตงต้ังที่ไมมีการแทรกแซงหรือเอื้อ

ประโยชนแกพวกพอง 

 แนวทางการรองเรยีนท่ีมีชองทางสะดวก ติดตามผลไดและ

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมาและผู

รองเรียนจะปลอดภัย/ไมมีผลกระทบ 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

 จัดกิจกรรมผูบริหารพบปะ/

แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

ผลคะแนน EIT ในป 2563 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2564 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/

ใหบรกิารแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

89.79 ยกระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

  เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 90.81 รักษาระดับ 

  เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 88.77 ยกระดับ 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/

ใหบรกิารแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน

มากนอยเพียงใด 

93.24 รักษาระดับ 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับ

การดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไม

ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

92.43 รักษาระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบรกิาร หรือไม 

99.83 รักษาระดับ 

  เงิน 99.50 รักษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอื่น ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลด

ราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

100.00 รักษาระดับ 

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย

เพียงใด 

94.50 รักษาระดับ 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

88.51 ยกระดับ 

  เขาถึงงาย ไมซับซอน 88.90 ยกระดับ 

  มีชองทางหลากหลาย 88.11 ยกระดับ 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

90.35 รักษาระดับ 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำตชิมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

92.86 รักษาระดับ 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี

ขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

89.98 ยกระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน

การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 

92.86 รักษาระดับ 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรงุ

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอย

เพียงใด 

87.96 ยกระดับ 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน

การดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

87.01 ยกระดับ 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น หรือไม 

97.55 รักษาระดับ 

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมสีวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบรกิารของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

84.76 แกไขเรงดวน 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 

90.07 รักษาระดับ 

ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง EIT ในป 2564 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) แนวทางเพ่ือใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

สามารถเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/

การใหบริการของ กสศ. ไดดีข้ึน  

 จัดทำแบบสำรวจ 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

(2) ความตระหนัก/ความรูความเขาใจของบุคลากร เกี่ยวกับ 

 กำหนดเวลาแลวเสรจ็ของการปฏิบัตงิาน/ใหบริการ 

 การชี้แจงตอบคำถามและรับฟงเสียงสะทอนจาก

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย เพ่ือปรับปรุงวิธีการทำงานและ

คุณภาพงาน 

 รณรงค/ฝกอบรม/สรางความ

ตระหนัก/ความรูความเขาใจ 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

(3) การเผยแพรขอมูล/เว็บไซต กสศ. ท่ีสะดวกตอการใช เขาถึงงาย

ไมซับซอน และมีขอมูลครบถวนเปนปจจุบัน 

 ปรับปรุงชองทางการเผยแพร

ขอมูล/เว็บไซต 
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ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(4) การใหบริการติดตอสอบถามขอมูลและแจงเรื่องรองเรยีนใหมี

ชองทางหลากหลาย มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ติดตามไดครบวงจร 

และสรางความเชื่อม่ันแกผูติดตอ  

 ปรับปรุงระบบ/ชองทาง 

 

ผลคะแนน OIT ในป 2563 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2564 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสราง 100.00 รักษาระดับ 

O2 ขอมลูผูบริหาร 100.00 รักษาระดับ 

O3 อำนาจหนาที่ 100.00 รักษาระดับ 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00 รักษาระดับ 

O5 ขอมลูการติดตอ 100.00 รักษาระดับ 

O6 กฎหมายที่เก่ียวของ 100.00 รักษาระดับ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00 รักษาระดับ 

O8 Q&A 100.00 รักษาระดับ 

O9 Social Network 100.00 รักษาระดับ 

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 

เดือน 

100.00 รักษาระดับ 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 รักษาระดับ 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00 รักษาระดับ 

O15 ขอมลูเชิงสถิติการใหบริการ 100.00 รักษาระดับ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00 รักษาระดับ 

O17 E-Service 100.00 รักษาระดับ 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป 

รอบ 6 เดือน 

ความคิดเห็น - หนวยควรแสดงรายละเอียดการติดตาม

การใชงบประมาณ 63 ที่สอดคลองกับแผนในขอ O18 – 

ในรายงานมีเพียงการติดตามภาพรวมเทานั้น 

100.00 ยกระดับ 



-10- 

 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน มาตรการ 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 

ความคิดเห็น - หนวยควรแสดงรายงานผลการใชจาย

งบประมาณ 62 ที่สอดคลองกับแผนงบประมาณ 62 - 

หนวยเสนอรายงานประจำป และรายงานของผูตรวจสอบ

บัญชี ซึ่งยังไมใชผลการใชจายงบประมาณ 

0.00 แกไขเรงดวน 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00 รักษาระดับ 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ 

100.00 รักษาระดับ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 รักษาระดับ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 รักษาระดับ 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 รักษาระดับ 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 รักษาระดับ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป 

100.00 รักษาระดับ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 

O31 ขอมลูเชิงสถิติเรื่องรองเรยีนการทุจริตประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00 รักษาระดับ 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00 รักษาระดับ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00 รักษาระดับ 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00 รักษาระดับ 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00 รักษาระดับ 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต

ประจำป รอบ 6 เดือน 

100.00 รักษาระดับ 

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 

0.00 แกไขเรงดวน 
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ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน มาตรการ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

0.00 แกไขเรงดวน 

ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง OIT ในป 2564 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) แผนงานการสงเสริมและติดตามการดำเนินงานธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและความโปรงใสภายในอยางยั่งยืน 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 จัดทำแผนงาน/จัดตั้งกลไก/จัด

ชองทาง 

(2) รายงานผลการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับแผน

งบประมาณโดยมีขอมูลรายละเอียดอยางชัดเจนครอบคลุมถึงผล

การใชจายงบประมาณ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะและ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 จัดทำตัวแบบ (Template) 

ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำป 2563” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของ กสศ. จาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผู

มีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ปรากฏวา 

 แบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT  ซึ่งสะทอน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปน

หลักอยางชัดเจน และคุณภาพการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 แบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด OIT โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

o แบบ OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ

ทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม  

o ควรดำเนินการดังน้ี 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป 

และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคน
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ขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 2) การ

ปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการ

ประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

o ท่ีสำคญั ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงาน

ในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สรุปขอเสนอแนะจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

1. ควรดำเนินการเพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานที่จะเขามาตรวจสอบการทำงานของ กสศ. เพ่ือใหเขาใจ

รูปแบบวิธีการทำงานและเปาหมายของ กสศ. เปนหลัก และไมยึดติดกับการประเมินในรูปแบบเดียว 

2. ควรแจงผลการประเมิน ITA ของปนี้ แกเจาหนาที่ท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคนเพื่อทราบประเด็นที่ควร

พัฒนาปรบัปรุงระบบการทำงาน 

3. เนื่องจาก กสศ.เปนองคกรใหมที่เพ่ิงกอตั้งและเปนองคกรขนาดเล็กที่มุงใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเปน

เครื่องมือในการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงตองวางรูปแบบ/ระบบการปฏิบัติงานควบคูไปกับ

การควบคุมภายในที่สอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ โดยสอดแทรกกลไกการควบคุมคุณภาพ 

เขาไปในกระบวนการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนตั้งแตตนทางถึงปลายทาง เพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

และความคุมคาตอการใชเงนิงบประมาณแผนดิน เปนประโยชนกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางสูงสุด 

4. ควรดำเนินการในเรื่องน้ีอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ ใหเกิดความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผลและยืดหยุนกับความยึดถือในหลักคุณธรรมความโปรงใสและตองยอมทนตอพฤติกรรมการทุจริต 

5. ควรรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาที่และพิจารณานำไปปฏิบัติ 

6. ควรเพ่ิมชองทางการตดิตอรองเรยีนเพ่ิมขึ้นและสะดวกมากขึ้น 

สรุปขอเสนอแนะจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  

1. มีความเห็นในลักษณะยอมรับชื่นชม ไดแก  

 ทำงานไดดีและมีมาตรฐาน 

 เปนหนวยงานที่ทำงานตอบโจทยใหกับประชาชนและคนขั้นลางที่เขาไมถึงความเจริญ 

 เห็นแกผลประโยขนของประชาชนที่ดอยโอกาส 

 มีการประชาสัมพันธที ่ดี/ฝายสื่อสารองคกรเปนกระบอกเสียงใหประชาชนไดรับทราบถึง

โครงการตางๆ ที ่เปนประโยชนตอเด็กๆ ที ่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมีชองทางที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ 
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 มีบุคลากรที ่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานรวดเร็ว มีทัศนคติท่ีกาวหนาสมัยใหม ทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส 

2. มีความเห็นในลักษณะแนะนำใหปรับปรงุ ไดแก  

 ควรเรงพัฒนาและปรับปรุงระบบสำคัญขององศกรใหสมบูรณครบถวน ปดจุดออนที่อาจมี  

เพื่อสรางความมั่นใจแกสาธารณชน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา  

 มีการการทำงานซ้ำซอน และควรปรับปรุงขั้นตอนและความรวดเร็วในการทำงาน  

 ควรพิจารณาการตอเนื่องของโครงการ  

 เนื่องจากเปนหนวยงานขนาดเล็กมีบุคลากรนอย ควรแบงแยกหนาที่เพ่ือถวงดุลใหเหมาะสม  

 ควรสรางความชัดเจนกับภาคีกอนเริ่มดำเนินงาน 

 

การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ กสศ. ในป 2564 

ในการเขารวมการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

เปนปแรกของ กสศ. ในป 2563 ทำใหเห็นความตื่นตัวของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร บุคลากร และภาค

ภาคสวนที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของ กสศ. และมีสวนรวมในการสะทอนความรับรูเกี ่ยวกับภารกิจและผลงานของ กสศ. คะแนน 84.67 

คะแนน และระดับผลการประเมิน B ทำใหเห็นไดวามีความทาทายที่ กสศ. จะตองสรางความรูความเขาใจแก

บุคลากร พัฒนาระบบงาน ปลูกฝงคานิยม และดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส เพ่ือปรับปรุงการทำงานขององคกรใหสอดคลองตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสยิ่งขึ้น โดยได

นำความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ทั้งจากผูประเมิน ผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก 

ดังกลาวขางตนมาใชในการกำหนดกิจกรรมตางๆ ตามความเรงดวน ซึ่งคาดวาจะชวยเพ่ิมระดับคะแนน ITA ให

อยูในระดับดีข้ึนในป 2564 และปตอๆ ไป ตามตารางตอไปนี้* 

เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ 

IIT (1) รณรงคสรางความรูความเขาใจแกบุคลากร

เก่ียวกับ 

 แผนการใชจายงบประมาณประจำป  

สน.พัฒนา

ยุทธศาสตรฯ, 

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 

ศูนยเทคโนโลยีฯ 

มี.ค. 64 

 
* หมายเหตุ สีแดง = กิจกรรมตามมาตรการ แกไขเรงดวน ที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวนภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ป 2564, สีน้ำเงิน = กิจกรรมตามมาตรการ ยกระดับ ที่จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่3 ของป 2564 
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เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ 

 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ โดยจัดใหมีชองทาง

สำหรับการ 

ทักทวงหรือรองเรยีนที่สะดวก 

 การยืมทรัพยสินของ กสศ. ไปใช

ปฏิบัติงานโดยจัดใหมีขั้นตอนที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

 พฤติกรรมท่ีองคกรคาดหวัง (การ

แยกแยะเรื่องงานกับธุระสวนตัว ความ

พรอมรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล) 

 (2) สรางความศรทัธาเชื่อมั่นแกบุคลากร

เก่ียวกับ 

 การมอบหมายภารกิจที่เปนธรรม 

 การประเมินผลที่ถูกตองเหมาะสม 

 การคัดเลือกและบรรจุแตงต้ังที่ไมมีการ

แทรกแซงหรือเอื้อประโยชนแกพวกพอง 

 แนวทางการรองเรยีนท่ีมีชองทางสะดวก 

ติดตามผลไดและม่ันใจวาจะมีการ

ดำเนินการอยางตรงไปตรงมาและผู

รองเรียนจะปลอดภัย/ไมมีผลกระทบ 

ฝายทรัพยากร

บุคคล, 

ฝายกฎหมายฯ 

มิ.ย. 64 

EIT (3) สำรวจหาแนวทางเพ่ือใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขา

มามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การใหบริการของ กสศ. ไดดีข้ึน  

สน.สื่อสารฯ มี.ค. 64 

 (4) ฝกอบรม/สรางความรูความเขาใจแก

บุคลากร ใหครอบครอบถึง  

 กำหนดเวลาแลวเสรจ็ของการ

ปฏิบัติงาน/ใหบริการ 

ฝายทรัพยากร

บุคคล 

มิ.ย. 64 
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เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กำหนดแลวเสร็จ 

 การชี้แจงตอบคำถามและรับฟงเสียง

สะทอนจากผูรับบรกิาร/ผูมีสวนไดเสีย 

เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและคุณภาพงาน 

 (5) ปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบเว็บไซต  

กสศ. โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับขอมูล  

กสศ. ใหสะดวกตอการใช เขาถึงงายไม

ซับซอน และมีขอมูลครบถวนเปนปจจุบัน 

สน.สื่อสารฯ และ 

สน.ธรรมาภิบาลฯ 

เม.ย. 64 

 (6) การจัดทำระบบการใหบริการติดตอสอบถาม

ขอมูลและแจงเร่ืองรองเรียนใหมีชองทาง

หลากหลาย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามได

ครบวงจร และสรางความเชื่อมั่นแกผูติดตอ  

สน.สื่อสารฯ และ

สน.ธรรมาภิบาลฯ 

มิ.ย. 64 

OIT (7) จัดทำแผนงาน จัดตั้งกลไกและจัดใหมี

ชองทางภายในหนวยงาน เพ่ือสงเสริมและ

ติดตามการดำเนินงานธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและความโปรงใสภายในอยางย่ังยืน 

สน.ธรรมาภิบาลฯ มี.ค. 64 

 (8) จัดทำตัวแบบ (Template) รายงานผลการ

ใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับแผน

งบประมาณโดยมีขอมูลรายละเอียดอยาง

ชัดเจนครอบคลุมถึงผลการใชจาย

งบประมาณ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

สน.พัฒนา

ยุทธศาสตรฯ 

มี.ค. 64 

 


