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มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ประจ าปี 2565



มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของ กสศ. ประจำป 2565  

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ กสศ. ป พ.ศ. 2564 

กสศ. เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำป 2564 เปนปที่สอง 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 93.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ระดับผลการประเมิน A  

จากคะแนนที่ไดรับในแตละสวน กสศ. ไดวิเคราะหและนำมาจัดหมวดหมูเพื่อพิจารณาถึงระดับความ

เขมขนของมาตรการท่ีควรใช เนื้อหาหรือประเด็น รวมท้ังลักษณะ/ประเภทของมาตรการที่เหมาะสมกับขนาด

และบริบทขององคกรเพื่อกำหนดเปนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ในป 2565 มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

ระดับความเขมขนของมาตรการ 

คะแนนที่ได ระดับมาตรการที่จะใช ความหมาย สีตัวอักษร 

90.00 หรือสูงกวา รักษาระดับ ดำเนินการเชนเดิม แตยังตอง

ตรวจสอบใหครบถวนสมบูรณ

และเปนไปตามหลักเกณฑที่

ปรับปรุงใหมของ ITA (หากมี) 

ดำ 

85.00-89.99 ยกระดบั ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนเพ่ือใหได

คะแนนถึงระดับเปาหมาย 

(90.00) 

น้ำเงิน 

ต่ำกวา 85.00 แกไขเรงดวน ตองแกไขจุดออน/ขอบกพรอง

อยางเรงดวนเพ่ือใหไดคะแนน

ไมต่ำกวา 85.00 

แดง 

ผลคะแนนตามตัวชี้วัดในป 2564 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2565 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการ 

1.  การเปดเผยขอมูล 100.00 รักษาระดับ 

2.  การปองกันการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 
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อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการ 

3.  การปฏิบัติหนาที ่ 94.48 รักษาระดับ 

4.  คุณภาพการดำเนินงาน 93.61 รักษาระดับ 

5.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.38 ยกระดับ 

6.  การใชอำนาจ 89.05 ยกระดับ 

7.  การปรับปรุงการทำงาน 87.50 ยกระดับ 

8.  การแกไขปญหาการทุจริต 86.80 ยกระดับ 

9.  การใชงบประมาณ 86.66 ยกระดับ 

10.  การใชทรัพยสินของราชการ 84.83 แกไขเรงดวน 

ผลคะแนน IIT ในป 2564 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2565 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ

แกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

85.93 ยกระดับ 

  เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 88.04 ยกระดับ 

  เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 83.81 ยกระดับ 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ 

แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รจูักเปนการสวน

ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

90.13 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

90.85 รักษาระดับ 

  มุงผลสำเร็จของงาน 92.98 รักษาระดับ 

  ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 94.38 รักษาระดับ 

  พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 85.19 ยกระดับ 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ 

จากผมูาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

100.00 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รกัษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรบัความบันเทิง เปนตน 

100.00 รกัษาระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ใหกันใน

โอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ 

หรือไม 

100.00 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รกัษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลด

ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

100.00 รักษาระดับ 

I6  บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แก

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี

และคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

100.00 รักษาระดับ 

  เงิน 100.00 รกัษาระดับ 

  ทรัพยสิน 100.00 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบรกิาร การอำนวย

ความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

100.00 รกัษาระดับ 

I7  ทานรเูก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

80.26 แกไขเรงดวน 

I8  หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึง

ประเด็นดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

86.26 ยกระดับ 

  คมุคา 83.77 แกไขเรงดวน 

  ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 88.74 ยกระดับ 

I9  หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

95.09 รักษาระดับ 

I10  บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงนิ ที่เปน

เท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา

เดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

86.60 ยกระดับ 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

86.60 ยกระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

  โปรงใส ตรวจสอบได 88.02 ยกระดับ 

  เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 85.17 ยกระดับ 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด 

85.19 ยกระดับ 

  สอบถาม 86.64 ยกระดับ 

  ทักทวง 84.49 แกไขเรงดวน 

  รองเรียน 84.45 แกไขเรงดวน 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผบูังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

83.79 แกไขเรงดวน 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

80.98 แกไขเรงดวน 

I15 ผบูังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศกึษา อยาง

เปนธรรม มากนอยเพียงใด 

83.11 แกไขเรงดวน 

I16 ทานเคยถูกผูบังคบับัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของ

ผบูังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

97.89 รักษาระดับ 

I17 ทานเคยถูกผูบังคบับัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง 

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

94.36 รักษาระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

94.15 รักษาระดับ 

  ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 93.68 รักษาระดับ 

  มีการซื้อขายตำแหนง 97.89 รักษาระดับ 

  เอ้ือประโยชนใหกลมุหรือพวกพอง 90.87 รักษาระดับ 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ

ราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลมุหรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด 

96.47 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอย

เพียงใด 

78.11 แกไขเรงดวน 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัตงิาน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยาง

ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

83.81 แกไขเรงดวน 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของ

ราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

92.94 รักษาระดับ 

I23 ทานรแูนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

78.81 แกไขเรงดวน 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลมุ หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

78.83 แกไขเรงดวน 

I25 ผบูริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับ

การตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

87.32 ยกระดับ 

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 97.87 รักษาระดับ 

  ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการปองกันการทุจริตใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

100.00 รักษาระดับ 

  จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหนวยงาน 

95.74 รักษาระดับ 

I27 ปญหาการทจุริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข 

มากนอยเพียงใด 

82.36 แกไขเรงดวน 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการ

ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

84.25 แกไขเรงดวน 

  เผาระวังการทุจริต 85.91 ยกระดับ 

  ตรวจสอบการทุจริต 84.49 แกไขเรงดวน 

  ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 82.34 แกไขเรงดวน 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุง

การทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

86.62 ยกระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน

หนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น

ดังตอไปนี้ อยางไร 

82.37 แกไขเรงดวน 

  สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 82.34 แกไขเรงดวน 

  สามารถติดตามผลการรองเรียนได 79.55 แกไขเรงดวน 

  มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 83.79 แกไขเรงดวน 

  มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 83.81 แกไขเรงดวน 

ผลการวิเคราะหประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง IIT ในป 2565 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) การยืมทรัพยสินของ กสศ. ไปใชปฏิบัติงาน 

- ขั้นตอนที่สะดวก 

- มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

- ผูปฏิบัติงานรแูนวปฏิบัติ 

- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 กำชับการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

(2) การใชจายงบประมาณ 

- ผูปฏิบัติงานมีความรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

- การใชจายเปนไปโดยคำนึงถึงความคุมคา ไมบิดเบือน

วัตถุประสงคที่ตั้งใจ 

- เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ รวมถึงการทกัทวงและรองเรียน 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

(3) การปฏิบัติตอผูปฏิบัติงาน 

- การประเมนิผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพผลงานอยาง

ถูกตอง 

- ผูบังคับบัญชาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบอรม ศึกษาดูงาน/ให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

- การมอบหมายงานจากผบูังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

(4) การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

- ผูบริหารสูงสุดใหความสำคัญ 

- มีการเฝาระวังการทุจริต 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 กำชับการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
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ประเด็น ประเภทมาตรการ 

- มีการตรวจสอบการทุจริต 

- มีการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

- หากผูปฏิบัติงานพบเห็นแนวโนมการทุจริต สามารถรองเรียน

สงหลักฐานไดสะดวก ติดตามผลได และมั่นใจวาจะมีการ

ดำเนินการอยางตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอ

ตนเอง 

- การนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอก ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

 จัดกิจกรรมผูบริหารพบปะ/

แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

(5) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาลและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในดานตาง ๆ 

- การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- ผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมพรอมรบัผิดชอบหากความผิดพลาด

เกิดจากตนเอง 

- ไมมีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ 

- การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได และไมเอ้ือประโยชนผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 กำชับการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สราง

ความเขาใจ 

 จัดกิจกรรมผูบริหารพบปะ/

แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

ผลคะแนน EIT ในป 2564 และระดับมาตรการที่จะใชในป 2565 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/

ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด 

87.72 ยกระดับ 

  เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 88.83 ยกระดับ 

  เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 86.61 ยกระดับ 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัตงิาน/

ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน

มากนอยเพียงใด 

92.93 รักษาระดับ 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับ

การดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไม

ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

93.33 รักษาระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ 

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม 

98.88 รักษาระดับ 

  เงิน 98.88 รักษาระดับ 

  ทรัพยสิน 98.88 รักษาระดับ 

  ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงนิได เชน การลด

ราคา การใหความบันเทิง เปนตน 

98.88 รักษาระดับ 

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย

เพียงใด 

95.18 รักษาระดับ 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

85.69 ยกระดับ 

  เขาถึงงาย ไมซับซอน 86.25 ยกระดับ 

  มีชองทางหลากหลาย 85.13 ยกระดับ 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

87.71 ยกระดับ 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

96.63 รักษาระดับ 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี

ขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มาก

นอยเพียงใด 

87.00 ยกระดับ 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน

การทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

89.89 ยกระดับ 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอย

เพียงใด 

85.53 ยกระดับ 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน

การดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

85.89 ยกระดับ 
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ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น หรือไม 

97.75 รักษาระดับ 

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผมูา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

80.24 แกไขเรงดวน 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 

88.09 ยกระดับ 

ผลการวิเคราะหประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง EIT ในป 2565 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผมูีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงาน  

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 รณรงค/ฝกอบรม/สรางความ

ตระหนัก/ความรคูวามเขาใจ 

(2) การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในดานตาง ๆ 

- การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

- การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน ที่เขาถึงงายไมซับซอน และมี

ชองทางหลากหลาย 

- มีการเผยแพรผลงาน/ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน 

- มีการชี้แจง/ตอบคำถามเม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดำเนินงานไดอยางชัดเจน  

- มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน 

- หนวยงาน/เจาหนาที่ของหนวยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น 

- มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 รณรงค/ฝกอบรม/สรางความ

ตระหนัก/ความรคูวามเขาใจ 

 



-10- 

 

ผลคะแนน OIT ในป 2564 และระดับมาตรการท่ีจะใชในป 2565 

ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสราง 100.00 รักษาระดับ 

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00 รักษาระดับ 

O3 อำนาจหนาที่ 100.00 รักษาระดับ 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00 รักษาระดับ 

O5 ขอมูลการติดตอ 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 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 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 

100.00 รักษาระดับ 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00 รักษาระดับ 

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 
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ขอ ประเด็นการตรวจ คะแนน มาตรการ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป 

100.00 รักษาระดับ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 

O30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรยีนการทุจริตประจำป 100.00 รักษาระดับ 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00 รักษาระดับ 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00 รักษาระดับ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร *ป 2565 ตองแสดงขอมูล

ดวยนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 

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 มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 

100.00 รักษาระดับ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน 

100.00 รักษาระดับ 

ผลการวิเคราะหประเด็นและประเภทของมาตรการท่ีควรใชเพื่อปรับปรุง OIT ในป 2565 

ในการดำเนินการเกี่ยวกับ OIT ในป 2564 กสศ. ไดระดับผลคะแนน 100.00 ซึ่งเปนคะแนนเต็ม การ

ดำเนินการในป 2565 จึงเปนการรักษาระดับคะแนนนี้ไว ทั้งนี้ ตองติดตามและดำเนินการตามหลักเกณฑท่ี

สำนักงาน ป.ป.ช. ปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงในบางหัวขอ รวมทั ้งการเรงรัดใหมีขอมูลตางๆ ครบถวนและ

ระมัดระวังใหทันตามกำหนดเวลาดวย 
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ความเห็นเพิ่มเติมของผปูระเมิน 

กสศ. ไดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำป 2564 จำนวน 93.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง  

กสศ. สามารถดำเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตวัชี้วัดและหลักเกณฑ

การประเมิน ITA  โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูลราวรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคำถาม

ทั้งหมด ดังนั้น  กสศ. พึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสูการพัฒนาในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการ

วางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื ่อง คาดหมายไดวา กสศ. จะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา สรางความไววางใจแก

สาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน ไดแก 

- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับขั ้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานใน กสศ.  

- สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของ กสศ. ในการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

- เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลมุ หรือพวกพอง 

- เพิ่มชองทางการตดิตามผลการรองเรยีนการทุจริตใหมากขึ้น 

- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ กสศ. ใหดีขึ้น 

- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ กสศ. มาก

ขึ้น 

- สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

- เพิ่มชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและสงหลักฐานไดอยางสะดวก  

- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

- แกไขปญหาการทุจริตใน กสศ. อยางจริงจัง 

- สรางชองทางการรองเรียน การตดิตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกปองผกูระทำการรองเรยีน  

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

อยางเปนธรรม 

- เพิ่มกลไกกำกับให กสศ.  ใชจายงบประมาณอยางคมุคา 

- สรางความมั่นใจแกสาธารณชนวาจะมีการดำเนินการในการจัดการการทุจริตอยางตรงไปตรงมา  

- สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตำแหนงหนาที่จาก ผบูังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
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- สรางความมั ่นใจแกผูรองเรียนการทุจริตวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเองหากมีการ

รองเรียนการทุจริต 

- เพิ่มการกำกับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน กสศ.  ตองมี

การขออนญุาตอยางถูกตอง 

- ใหตรวจสอบวาบุคลากรใน กสศ. ปฏิบัติงาน/ใหบริการ เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดมากนอย

เพียงใด 

- เพิ่มมาตรการสงเสริมให กสศ.  มีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจรติ และลงโทษ

ทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

- สงเสริมให กสศ.  เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ

ใหรองเรียน  

- ตรวจสอบการทุจริต  

- สงเสริมให กสศ.  เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ

ใหทักทวง  

สรุปขอเสนอแนะจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

1. มีความเห็นในลักษณะยอมรับชื่นชม ไดแก  

- มีการใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบ อยางยิ่ง จนมีการตั้งฝาย 

Compliance ซึ่งบางกรณีการปฏิบัตงิานเชิงเอกสาร มีขอติดขัดอยางมาก 

- ทำดีอยูแลว 

2. มีความเห็นในลักษณะแนะนำใหปรับปรุง ไดแก  

- อยากใหหนวยงานและเพ่ือนรวมงานคำนึงถึงความประหยัดและคุมคามากขึ้น 

- เนนใหการพัฒนาเจาหนาที่ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ใหมีประสิทธิภาพ ตอบโจทยทุก

คนในองคกรมากที ่สุด สนับสนุน เขาใจกฎระเบียบและแนะนำใหทุกคนในองคกรมีความโปรงใส ถูกตอง 

ครบถวนและที่สำคัญคือ เชื่อถือได เพื่อใหความชัดกับองคกรภายนอก มากที่สุด  

- อยากใหมีบทลงโทษสำหรับบุคลากรที่ประพฤติหรือปฏิบัติหนาที่ที่สอไปในทางทุจริต ทั้งเจตนาและ

ไมเจตนา 

- ควรปลูกฝงสรางวัฒนธรรมองคกรดานธรรมาภิบาลเปนประจำอยางตอเนื่อง 

- ชวยตรวจสอบการตั้งโครงการวิจัย การมอบเงินทุนวิจัยในหลายๆ โครงการ มักจะใหกับหนวยงาน 

กลุมคน หรือผูที่เคยทำงานมาใหกอนหนานี้เทานั้น ซึ่งมักจะเปนคนรูจักของผูบริหาร หรือคนที่ดูแลโครงการ

เหลานั้น รวมถึงการตรวจสอบความคุมคาผลงานจากการวิจัย เพราะหลายๆครั้ง แคงานในโครงการวิจัยเปน

แคการทำระบบสารสนเทศท่ีไมมีสิทธิภาพข้ึนมาเทานั้นก็ตองจายเปนหลักหลายลานบาท  
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สรุปขอเสนอแนะจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  

1. มีความเห็นในลักษณะยอมรับชื่นชม ไดแก  

- ขอใหพัฒนางานใหดียิ่งๆขึ้นไป 

- ดำเนินการไดดีตามระเบียบราชการดีแลว 

- ดีอยูแลว มีความนาเชื่อถือ และเปนองคกรรัฐที่นาอยู มีความทันสมัย การทำงานมีความชัดเจน 

- สำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถาบันการศึกษา ของกสศ. เปนองคกรที ่ใชแนวคิดทันสมัย 

คลองตัวทั้งท่ีทำเรื่องใหญ คนทำงานเปนมืออาชีพ แมนยำเรื่องการใชความรู ใหฟงกชั่น โปรงใส และเขาถึงงาย 

ทำใหงานถูกดำเนินการอยางมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เรยีกไดวาเปนหนวยงานรฐัในดวงใจ 

- จากผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา ซึ่งครูและนักเรียน บุคลากรทุกฝายใหความรวมมืออยางครบถวน และมีความพึงพอใจ

ตอการดำเนินงานของหนวยงานพัฒนาตอไป 

2. มีความเห็นในลักษณะแนะนำใหปรับปรุง ไดแก  

- เพิ่มชองทางการเสนอความเห็น การแจงเรื่องใหแกไข 

- ควรพัฒนาใหมีให ม ีระบบ e-document ใหมากขึ ้น เช น การวางบ ิล หร ือการใช ลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น 

- ควรปรับปรุงการกำหนดกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงาน ใหชัดเจนและทกุภาคสวนขององคกรปฏิบัติงาน

ในทิศทางเดยีวกัน 

- ควรมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณเพื่อปองกันความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้นได 

- ระเบียบการใชงบประมาณของนกัวิจัย ละเอียด ระเบียบรัดตรงึ ทำงานคอนขางยาก ไมยืดหยุน 

- ควรมีการเปดการรับฟงขอมูลจากผูรับทุนประจำป 

 

การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ กสศ. ในป 2565 

ในการเขารวมการประเมินดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

เปนปที่สองของ กสศ. ในป 2564 กสศ. ไดคะแนน 93.56 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.89 คะแนน และไดรับ

การจัดเปนองคกรที่มคีุณธรรมและความโปรงใส เกรด A ซึ่งดีขึ้นกวาป 2563 ที่ได 84.67 คะแนน และไดเกรด 

B ผลคะแนน ITA ที ่สูงขึ ้นอยางมีนัยสำคัญในปนี้ เปนผลมาจากนโยบายดานธรรมาภิบาลที ่ชัดเจนของ

คณะกรรมการบริหาร กสศ. ความตั้งใจและความรวมมือของภาคีทุกภาคสวน ตลอดจนบุคลากรในองคกรทั้ง

ผูบริหารและพนักงานในการพัฒนาการทำงานใหดีขึ้น ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ดานที่ใชในการประเมิน
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ดังกลาว กสศ. ไดรับคะแนนเต็ม 100 คะแนนใน 2 ดาน ไดแก  ดานการเปดเผยขอมูล และดานการปองกัน

การทุจริต    

สำหรับการพัฒนาการทำงานในป 2565 ผูจ ัดการ กสศ. ไดแตงตั ้งคณะทำงานและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบขอมูล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปนกลไกในการเตรียมวางแผนพรอมและทำงานอยางรวดเร็วโดย

เรียนรเูพื่อที่จะปรับปรุงจุดออนในปที่ผานมา ซึ่งจะใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งการสราง

ความไววางใจที่เพิ ่มมากขึ ้น (Building more trust) รวมทั้งการผนวกเรื ่องการควบคุมภายใน (Internal 

Control) เขากับงานประจำ เนนย้ำใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อแสดงความมุงมั่นที่จะดำเนินงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

จากการประมวลและวิเคราะหขอมูลผลคะแนน ITA ป 2564 รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตางๆ ทั้งจากผูประเมิน ผมูีสวนไดเสียภายใน และผมูีสวนไดเสียภายนอก ดังกลาวขางตน กสศ. ไดนำมาใชใน

การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมตางๆ ตามความเรงดวน ซึ่งคาดวาจะชวยรักษาระดับคะแนน หรือยกระดับ

คะแนน ITA ในป 2565 และปตอๆ ไป ตามตารางดังตอไปนี้* 

  

 
* หมายเหตุ สีแดง = กิจกรรมตามมาตรการ แกไขเรงดวน ที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวนภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ป 2565, สีน้ำเงิน = กิจกรรมตามมาตรการ ยกระดับ ที่จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2565 

 



 

ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

1.  IIT การยืมทรัพยสินของ กสศ. ไปใชปฏิบัติงาน 

- ขั้นตอนที่สะดวก 

- มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

- ผูปฏิบัติงานรูแนวปฏิบัต ิ

- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

วัตถุประสงค  

- ลดขั้นตอนเพ่ือเพิ่มความสะดวกในการยืมทรัพยสิน 

- กำชับการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

- ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวปฎิบัตใินการลดข้ันตอนการยืม

ทรัพยสินของ กสศ. 

 กำชับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีผานทางหัวหนาสำนัก/ฝาย ในการ

ประชุมรายเดือน 

 จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจ ถึงการเปลี่ยนแปลง  

 

ศูนยเทคโนโลยีฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชุมหาขอสรปุเพ่ือลดข้ันตอนการยืม

ทรัพยสินของ กสศ. เมื่อ 13 ม.ค. 65 

 หัวหนาสำนัก/ฝาย ไดทำการสื่อสารใน

การประชุมรายในเดือน ม.ค. 65 

 จัดกิจกรรม หมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 1 

เมื่อ 17 ม.ค. 65 เพ่ือสื่อสารกับ

เจาหนาที่ กสศ. 
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ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

2.  IIT การใชจายงบประมาณ 

- ผูปฏิบัติงานมีความรเูก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป 

- การใชจายเปนไปโดยคำนึงถึงความคมุคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงคท่ี

ตั้งใจ 

- เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ รวมถึงการทักทวงและรองเรียน 

วัตถุประสงค ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจ ถึงการเปลี่ยนแปลง 

สำนักพัฒนา

ยุทธศาสตรฯ 

มี.ค. 65  จัดกิจกรรม หมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 1 

เมื่อ 17 ม.ค. 65 เพ่ือสื่อสารกับ

เจาหนาที่ กสศ. 

 

3.  IIT การปฏิบัติตอผปูฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพผลงานอยางถูกตอง 

- ผูบังคับบัญชาคัดเลือกผเูขารับการฝกอบอรม ศึกษาดูงาน/ให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

- การมอบหมายงานจากผบัูงคับบัญชาอยางเปนธรรม 

วัตถุประสงค ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจ ถึงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ฝายทรัพยากร

บุคคล 

มี.ค. 65  จัดกิจกรรม หมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 3 

เมื่อ 4 มี.ค. 65 เพ่ือสื่อสารกับเจาหนาที่ 

กสศ. 
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ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

4.  IIT การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

- ผูบริหารสูงสุดใหความสำคัญ 

- มีการเฝาระวังการทุจริต 

- มีการตรวจสอบการทุจริต 

- มีการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

- หากผปูฏิบัติงานพบเห็นแนวโนมการทุจริต สามารถรองเรียนสง

หลักฐานไดสะดวก ติดตามผลได และมั่นใจวาจะมีการดำเนินการ

อยางตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

- การนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก 

ไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

วัตถุประสงค 

- ปรับปรงุกระบวนงาน 

- กำชับการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

- ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

- จัดกิจกรรมผบูริหารพบปะ/แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 ประกาศเจตจำนงสจุริตของผูบริหาร ในเรื่องการบริหารงานดวย

คุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเนนย้ำการปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน  

สำนกัธรรมาภิบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ีค. 65  ประกาศเจตจำนงสจุริตของผูบริหาร ใน

เรื่องการบริหารงานดวยคุณธรรมและ

ความโปรงใส เมื่อ 28 ม.ีค. 65 

 เพ่ิมชองทางการรองเรยีนการทุจริต 

สามารถผานทางฝายตรวจสอบภายใน 

 จัดตั้งทีมเฝาระวังการทุจริตและ

ตรวจสอบการทุจริต ภายใตสำนัก 

ธรรมาภบิาลฯ 

 จัดกิจกรรม หมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 3 

เมื่อ 4 มี.ค. 65 เพ่ือสื่อสารกับเจาหนาที่ 

กสศ. 
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ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

 เพ่ิมชองทางการรองเรยีนการทุจริต 

 จัดตั้งทีมเฝาระวังการทุจริตและตรวจสอบการทุจริต 

 จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจ ถึงการปองกันการ

ทุจริต  
5.  IIT การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในดานตาง ๆ 

- การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- ผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมพรอมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง 

- ไมมีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ 

- การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ มคีวามโปรงใส 

ตรวจสอบได และไมเอ้ือประโยชนผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

วัตถุประสงค 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 กำชับการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

 จัดกิจกรรมผบูริหารพบปะ/แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

 

 

สำนกัธรรมาภิบาลฯ พ.ค. 65 อยรูะหวางดำเนินการ 
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ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 จัดทำระบบจัดซื้อจัดจางกลาง และมีการจัดทำขอมูลผรูับงานใน

อดีต การทำรายการราคากลาง รวมถึงการประเมิน vendor เพ่ือ

เปนฐานขอมูลในการทำงาน  

6.  EIT การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผมูาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา

ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงาน  

วัตถุประสงค 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 จัดทำแบบสอบถามผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เพ่ือสอบถามแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการ

ของหนวยงาน 

สำนกัธรรมาภิบาลฯ มี.ค. 65  จัดทำแบบสอบถามและสงไปยังกลมุ 

เปาหมายเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ

และทำการประมวลผลเพ่ือเปนแนวทาง

ในปรับปรุงพัฒนาการการดำเนินงาน/

การใหบริการของหนวยงาน เม่ือ 14-18 

ม.ีค. 65 

7.  EIT การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน ในดานตาง ๆ 

- การปฏิบัติงาน/ใหบริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน ที่เขาถึงงายไมซับซอน และมี

ชองทางหลากหลาย 

สำนกัธรรมาภิบาลฯ เม.ย. 65  ปรับปรุงขอมูลในเวบ็ไซตของ  

กสศ. เสร็จเมื่อ 30 เม.ย. 65 
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ลำดับ เคร่ืองมือ มาตรการและแนวปฏบิัต/ิกิจกรรม ผรูับผิดชอบหลัก 
กำหนด

แลวเสร็จ 
สรุปผล/การติดตาม 

- มีการเผยแพรผลงาน/ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 

- มีการชี้แจง/ตอบคำถามเม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงาน

ไดอยางชัดเจน  

- มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน 

- หนวยงาน/เจาหนาที่ของหนวยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึน 

- มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมาก

ขึ้น 

วัตถุประสงค 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สรางความเขาใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

 ปรับปรุงขอมูลในเวบ็ไซตของ กสศ.ใหทันสมัย 

 


