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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กสศ. ประจำปี 2566  

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กสศ. ปี พ.ศ. 2565 

กสศ. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจำปี 2566 เป็นปีทีส่าม ซ่ึงผลคะแนนการประเมินมาจาก 3 แบบวัด/เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบวัดการรับรู้

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

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

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า กสศ. ได้คะแนน 94.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ระดับผลการประเมิน A  

จากคะแนนที่ได้รับในแต่ละส่วน กสศ. ได้วิเคราะห์และนำมาจัดหมวดหมู่เพื่อพิจารณาถึงระดับความ

เข้มข้นของมาตรการที่จะใช้ เนื้อหาหรือประเด็น รวมทั้งลักษณะ/ประเภทของมาตรการที่เหมาะสมกับขนาด

และบริบทขององค์กรเพื่อกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ในปี 2566 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ระดับความเข้มข้นของมาตรการ 
คะแนนที่ได้ ระดับมาตรการที่จะใช้ ความหมาย สีตัวอักษร 

90.00 หรือสูงกว่า รักษาระดับ ดำเนินการเช่นเดิม แต่ยังต้อง
ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ปรับปรุงใหม่ของ ITA (หากมี) 

ดำ 

85.00-89.99 ยกระดับ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ได้
คะแนนถึงระดับเป้าหมาย 
(90.00) 

น้ำเงิน 

ต่ำกว่า 85.00 แก้ไขเร่งด่วน ต้องแก้ไขจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง
อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 85.00 

แดง 

ผลคะแนนตามตัวช้ีวัดในปี 2565 และระดับมาตรการที่จะใช้ในปี 2566 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 100.00 รักษาระดับ 

2.  การป้องกันการทุจริต 100.00 รักษาระดับ 
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อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

3.  การปฏิบัติหน้าที่ 95.32 รักษาระดับ 

4.  คุณภาพการดำเนินงาน 93.65 รักษาระดับ 

5.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.27 รักษาระดับ 

6.  การใช้งบประมาณ 91.85 รักษาระดับ 

7.  การใช้อำนาจ 91.71 รักษาระดับ 

8.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.41 รักษาระดับ 

9.  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.00 รักษาระดับ 

10.  การปรับปรุงการทำงาน 86.51 ยกระดับ 

ผลคะแนน IIT ในปี 2565 และระดับมาตรการที่จะใช้ในปี 2566 
ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ

แก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
89.62 ยกระดับ 

 • เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 92.33 รักษาระดับ 

 • เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 86.91 ยกระดับ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

91.56 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

90.76 รักษาระดับ 

 • มุ่งผลสำเร็จของงาน 91.56 รักษาระดับ 

 • ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 93.84 รักษาระดับ 

 • พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 86.88 ยกระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 รักษาระดับ 

 • เงิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ทรัพย์สิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

100.00 รักษาระดับ 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน

โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

100.00 รักษาระดับ 

 • เงิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ทรัพย์สิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

100.00 รักษาระดับ 

I6  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 รักษาระดับ 

 • เงิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ทรัพย์สิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวย
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

100.00 รักษาระดับ 

I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

84.56 แก้ไขเร่งด่วน 

I8  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

90.40 รักษาระดับ 

 • คุ้มค่า 89.23 ยกระดับ 

 • ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 91.56 รักษาระดับ 

I9  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.93 รักษาระดับ 

I10  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

96.93 รักษาระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

90.74 รักษาระดับ 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้ 93.09 รักษาระดับ 

 • เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 88.40 ยกระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

91.56 รักษาระดับ 

 • สอบถาม 93.09 รักษาระดับ 

 • ทักท้วง 91.56 รักษาระดับ 

 • ร้องเรียน 90.02 รักษาระดับ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

86.16 ยกระดับ 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

86.93 ยกระดับ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

86.91 ยกระดับ 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

96.93 รักษาระดับ 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.91 รักษาระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

96.40 รักษาระดับ 

 • ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 93.81 รักษาระดับ 

 • มีการซื้อขายตำแหน่ง 100.00 รักษาระดับ 

 • เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 95.37 รักษาระดับ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.16 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 

82.28 แก้ไขเร่งด่วน 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

90.79 รักษาระดับ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

97.70 รักษาระดับ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

86.16 ยกระดับ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

86.91 ยกระดับ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.93 รักษาระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 93.02 รักษาระดับ 
 • ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

93.02 รักษาระดับ 

 • จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

93.02 รักษาระดับ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

95.40 รักษาระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

90.78 รักษาระดับ 

 • เผ้าระวังการทุจริต 90.79 รักษาระดับ 

 • ตรวจสอบการทุจริต 91.56 รักษาระดับ 

 • ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 89.98 ยกระดับ 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

87.67 ยกระดับ 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนใน

หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

89.80 ยกระดับ 

 • สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 91.53 รักษาระดับ 

 • สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 89.23 ยกระดับ 

 • มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 90.77 รักษาระดับ 

 • มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 87.65 ยกระดับ 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นและประเภทของมาตรการที่จะใช้เพื่อปรับปรุง IIT ในปี 2566 
ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) งบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
- การใช้จ่ายเป็นไปโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า  
- การจัดซื้อจัดจ้างไมเ่อ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้าง
ความเข้าใจ 

(2) การยืมทรัพย์สินของ กสศ. ไปใช้ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนที่สะดวก 
- มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
- ผู้ปฏิบัติงานรู้แนวปฏิบัติ 
- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 

• ปรับปรุงกระบวนงาน 

• กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้าง

ความเข้าใจ 

(3) การปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน 
- การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพผลงานอย่าง
ถูกต้อง 
- ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบอรม ศึกษาดูงาน/ให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้าง
ความเข้าใจ 

(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- มีการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
- หากผู้ปฏิบัติงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริต สามารถติดตามผล
การร้องเรียน และมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

• ปรับปรุงกระบวนงาน 

• กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้าง

ความเข้าใจ 
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ประเด็น ประเภทมาตรการ 
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
- การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอก ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

• จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะ/
แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 

ผลคะแนน EIT ในปี 2565 และระดับมาตรการที่จะใช้ในปี 2566 
ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

86.98 ยกระดับ 

 • เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 88.99 ยกระดับ 

 • เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 84.97 แก้ไขเร่งด่วน 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

92.95 รักษาระดับ 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

93.22 รักษาระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

99.38 รักษาระดับ 

 • เงิน 99.07 รักษาระดับ 

 • ทรัพย์สิน 100.00 รักษาระดับ 

 • ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

99.07 รักษาระดับ 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

95.72 รักษาระดับ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

83.94 แก้ไขเร่งด่วน 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน มาตรการ 
 • เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 84.40 แก้ไขเร่งด่วน 

 • มีช่องทางหลากหลาย 83.48 แก้ไขเร่งด่วน 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

84.38 แก้ไขเร่งด่วน 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

99.07 รักษาระดับ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

90.20 รักษาระดับ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

94.44 รักษาระดับ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อย
เพียงใด 

82.53 แก้ไขเร่งด่วน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.62 แก้ไขเร่งด่วน 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม่ 

100.00 รักษาระดับ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

78.49 แก้ไขเร่งด่วน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

89.91 ยกระดับ 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นและประเภทของมาตรการที่จะใชเ้พื่อปรับปรุง EIT ในปี 2566 
ประเด็น ประเภทมาตรการ 

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  

• ปรับปรุงกระบวนงาน 

• รณรงค/์ฝึกอบรม/สร้างความ
ตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ 
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ประเด็น ประเภทมาตรการ 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้านต่าง ๆ 
- การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ทีเ่ข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 
- มีการเผยแพร่ผลงาน/ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น  
- หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น 
- การปฏิบัติงาน/ให้บริการ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
- มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

• ปรับปรุงกระบวนงาน 

• รณรงค/์ฝึกอบรม/สร้างความ
ตระหนัก/ความรู้ความเข้าใจ 

 

ผลคะแนน OIT ในปี 2565 และระดับมาตรการที่จะใช้ในปี 2566 
ในการดำเนินการเกี่ยวกับ OIT ในปี 2565 กสศ. ได้ระดับผลคะแนน 100.00 ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม โดย

ได้คะแนนเต็มทุกหัวข้อ การดำเนินการในปี 2566 กสศ. จึงมุ่งหวังรักษาระดับคะแนนนี้ไว้  
แม้จำนวนหัวข้อของ OIT ในปี 2566 จะคงมีจำนวน 43 ข้อเช่นเดิม แต่เนื่องจาก ปปช. ในปี 2566 ได้

ปรับปรุงโครงสร้าง OIT บางหัวข้อได้เพิ่มเข้ามา บางหัวข้อได้ยกเลิก และบางหัวข้อได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนหมายเลขประจำข้อ กสศ. จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ให้ถูกต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและหลักเกณฑ์ที่ ปปช. ได้ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว รวมทั้งการเร่งรัดให้มีข้อมูลต่างๆ 
ครบถ้วนและระมัดระวังให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นและประเภทของมาตรการที่จะใชเ้พื่อปรับปรุง OIT ในปี 2566 
จากการวิเคราะห์ผลคะแนน OIT ในปี 2565 โครงสร้างและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ OIT ที่ ปปช. ได้

ปรับปรุงใหมใ่นปี 2566 กสศ. จึงใช้มาตรการรักษาระดับคะแนนในหัวข้อ OIT ที่คงเดิมหรือเทียบเท่ากับหัวข้อ
เดิมในปี 2565 ส่วนหัวข้อที่ ปปช. ได้เพ่ิมเติมใหม่ จะใช้มาตรการทำความเข้าใจ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือ
ตอบแบบวัดตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้คะแนนเต็ม (100.00) ในแต่ละหัวข้อ สรุปได้ดังตารางดังต่อไปนี้  
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ข้อ 
ข้อมูลประเด็นการตรวจ 

มาตรการ 
2566 2565/คะแนนที่ได้ 

o1 โครงสร้าง o1 โครงสร้าง 100.00 รักษาระดับ 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 รักษาระดับ 

o3 อำนาจหน้าที่ o3 อำนาจหน้าที่ 100.00 รักษาระดับ 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 100.00 

รักษาระดับ 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 รักษาระดับ 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00 รักษาระดับ 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 รักษาระดับ 

o8 Q&A o8 Q&A 100.00 รักษาระดับ 

o9 Social Network o9 Social Network 100.00 รักษาระดับ 

o10  นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล - ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

o11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี 

o10 แผนดำเนินงานประจำปี 100.00 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 100.00 

ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

o12 รายงานการกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

o11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
100.00 
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 
เดือน 100.00 

รักษาระดับ 

o13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี o12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 100.00 

รักษาระดับ 

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 100.00 

รักษาระดับ 

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
100.00 
 

รักษาระดับ 
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ข้อ 
ข้อมูลประเด็นการตรวจ 

มาตรการ 
2566 2565/คะแนนที่ได้ 

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
100.00 

รักษาระดับ 

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

o16 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการ 100.00 

รักษาระดับ 

o18 E–Service o17 E–Service 100.00 รักษาระดับ 

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 100.00 

รักษาระดับ 

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
100.00 

รักษาระดับ 

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 

รักษาระดับ 

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี 100.00 

รักษาระดับ 

o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 100.00 

รักษาระดับ 

o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o26 การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

รักษาระดับ 

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 

รักษาระดับ 

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
100.00 

รักษาระดับ 

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 100.00 

รักษาระดับ 

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

รักษาระดับ 

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00 

รักษาระดับ 
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ข้อ 
ข้อมูลประเด็นการตรวจ 

มาตรการ 
2566 2565/คะแนนที่ได้ 

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 100.00 

รักษาระดับ 

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift 
Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ 

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) 100.00 

รักษาระดับ 

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift 
Policy 

- ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี 

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี 100.00 

รักษาระดับ 

o35 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
100.00 

รักษาระดับ 

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
100.00 

รักษาระดับ 

O37  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o40 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน 100.00 

รักษาระดับ 

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

o41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00 

รักษาระดับ 

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

- ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม - ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ - ตอบแบบวัดตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 

o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
100.00 

รักษาระดับ 



-13- 
 

ข้อ 
ข้อมูลประเด็นการตรวจ 

มาตรการ 
2566 2565/คะแนนที่ได้ 

o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o43 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 100.00 

รักษาระดับ 

  o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 100.00 

- 

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
100.00 

- 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
100.00 

- 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100.00 

- 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ตรวจประเมิน 

กสศ. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับทีดี่ (ระดับ A) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะ ได้แก่  

สรุปข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ควรพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะประเด็น บุคลากรใหน่วยงานบาง
รายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ 

- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13)  

- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง  

- บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างถูกต้อง  

- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O13)  

- เผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
- หน่วยงานยังไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร หน่วยงาน

ควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT 
ข้อ O36)  
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- ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะ 

- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

- หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  

- หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O32) ของผู้ที่มาตดิต่อหรือรับบริการ  

- การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั ้นตอนการ
ดำเน ินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสร ุปจากรายงานผลการดำเน ินงานประจำปี (อ ้าง อ ิงจาก 
แบบวัด OIT ข้อ O12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O43) 
รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิ งจากแบบวัด OIT ข้อ 
O16)  

- หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา
อย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

 

การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ. ในปี 2566 

ในการเข้าร่วมการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

เป็นปีที่สามของ กสศ. ในปี 2565 กสศ. ได้คะแนน 94.73 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.17 คะแนน และได้รับ

การจัดเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เกรด A เช่นเดียวกับ ปี 2564  

ผลคะแนน ITA ที่สูงขึ้น ในปีนี้ เป็นผลมาจากนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ชัดเจนของคณะกรรมการ

บริหาร กสศ. ความตั้งใจและความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรในองค์กรทั้งผู้บริหารและ

พนักงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ. 

ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนใน 2 ด้าน ได้แก่  ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต    
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ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

สำหรับการพัฒนาการทำงานในปี 2566 ผู ้จัดการ กสศ. ได้แต่งตั ้ง คณะทำงานและมอบหมาย

ผู ้ร ับผิดชอบข้อมูล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โปรดดูคำสั่งแนบ) เรียกย่อว่าคณะทำงาน ITA เพ่ือ

เป็นกลไกในการเตรียมวางแผนพร้อมและทำงานอย่างรวดเร็วโดยเรียนรู้เพ่ือที่จะปรับปรุงจุดอ่อนในปีที่ผ่านมา 

ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งการสร้างความไว้วางใจที่เพ่ิมมากขึ้น (Building more 

trust) รวมทั้งการผนวกเรื่องการควบคุมภายใน ( Internal Control) เข้ากับงานประจำ เน้นย้ำให้เกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไป

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 

จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนน ITA ปี 2566 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน 

ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการศึกษา/ทำความเข้าใจคู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566 ของ ปปช. ซึ่งมีรายละเอียดหลายประการที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่ 

กสศ. ได้นำมาใช้ในการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความสำคัญเร่งด่วน ซ่ึงคาดว่าจะช่วยรักษาระดับ

คะแนน หรือยกระดับคะแนน ITA ในปี 2566 ตามตารางดังต่อไปนี้* 

  

 
* หมายเหตุ สีแดง = กิจกรรมตามมาตรการ แก้ไขเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ปี 2566, สีน้ำเงิน = กิจกรรมตามมาตรการ ยกระดับ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 
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ลำดับ เครื่องมือ มาตรการและแนวปฏิบัต/ิกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
กำหนด 
แล้วเสร็จ 

1.  IIT งบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
- การใช้จ่ายเป็นไปโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า  
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 
วัตถุประสงค์ ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สร้างความ
เข้าใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

• จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 

สำนักบริหาร 
กลยุทธ์ฯ 

มี.ค. 66 

2.  IIT การยืมทรัพย์สินของ กสศ. ไปใช้ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนที่สะดวก 
- มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
- ผู้ปฏิบัติงานรู้แนวปฏิบัติ 
- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์  
- ลดขั้นตอนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการยืมทรัพย์สิน 
- กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
- ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจ 
การดำเนินการ/กิจกรรม 
• จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวปฎิบัติในการลดขั้นตอน

การยืมทรัพย์สิน 

• กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ผ่านทางหัวหน้า
สำนัก/ฝ่าย ในการประชุมรายเดือน 

• จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถึง
การเปลี่ยนแปลง  

สำนัก
เทคโนโลยีฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  IIT การปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน 
- การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล 

มี.ค. 66 
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ลำดับ เครื่องมือ มาตรการและแนวปฏิบัต/ิกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
กำหนด 
แล้วเสร็จ 

- ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบอรม ศึกษา
ดูงาน/ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
วัตถุประสงค์ ชี้แจง/ประชุมเพ่ือสื่อสาร/สร้างความ
เข้าใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.  IIT การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- มีการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
- หากผู้ปฏิบัติงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริต สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียน และมั่นใจว่าจะมีการ
ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
- การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอก ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
- ปรับปรุงกระบวนงาน 
- กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
- ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจ 
- จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะ/แลกเปลี่ยนกับบุคลากร 
การดำเนินการ/กิจกรรม 
• เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

• จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถึง
การป้องกันการทุจริต  

สำนัก 
ธรรมาภิบาลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี.ค. 66 

5.  EIT การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ 
• ปรับปรุงกระบวนงาน 

สำนัก 
ธรรมาภิบาลฯ 

มี.ค. 66 
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ลำดับ เครื่องมือ มาตรการและแนวปฏิบัต/ิกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
กำหนด 
แล้วเสร็จ 

• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 
• จัดทำแบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสอบถามแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

6.  EIT การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้านต่าง ๆ 
- การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ทีเ่ข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
- มีการเผยแพร่ผลงาน/ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
- หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
• ปรับปรุงกระบวนงาน 

• ชี้แจง/ประชุมเพื่อสื่อสาร/สร้างความเข้าใจ 

การดำเนินการ/กิจกรรม 

• ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ กสศ.ให้ทันสมัย 

สำนัก 
ธรรมาภิบาลฯ 

เม.ย. 66 
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แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

คณะทำงาน ITA ที่ผู ้จัดการ กสศ. ได้แต่งตั้งขึ ้น ซึ่งประกอบด้วยรองผู้จัดการ กสศ. เป็นหัวหน้า

คณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น

ฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับติดตามให้มีการนำแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

สื่อสารเป็นประจำ (Line Group) และการประชุมเพื่อกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ  
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