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ส่วนที่ 1  

ความเป็นมา 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นเคร่ืองมือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น และถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ช าติว่ าด้วยก าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเป็นเคร่ืองมือการประเมิน เชิงบวกที่มุ่ง
พัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผล
การประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึน้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เร่ิมดำเนินการตั้งแต่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโป ร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ให้ใช้เป็นแนวทางและเป็นเคร่ืองมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งน้ีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประเมิน ITA เช่นเดียวกัน 

การประเมิน ITA ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได ้กำหนดแหล่งข้อมูลในการ
ประเมิน และเคร่ืองมือในการประเมิน ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงแหล่งข้อมูลในการประเมิน และเคร่ืองมือในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ แหล่งข้อมูลในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ต ั ้งแต ่ระด ับผ ู ้บริหาร ผ ู ้อำนวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ล ูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท ี ่ทำงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิ นของ ราชก าร 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของภาครัฐอื่นที่เคยมารับ

แบบวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
( External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของ
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ที่ แหล่งข้อมูลในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 
บริการหรือมาต ิดต ่อตามภารก ิจของ
หน่วยงานภาครัฐ นับต ั ้งแต่ในปี พ.ศ. 
2563 เป็นต้นมา 

ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ใน 3 ตัวชี้วดั 
ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3. เวบไซต ์ หมายถ ึง เว ็บไซต ์หล ักของ
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อส ารต่อ
สาธารณะ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมลู 
พร้อมท ั ้งระบุ URL เพ ื ่อเชื ่อมโยงไปสู ่แหล่งท ี่อยู ่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ คำตอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลใ นเ ว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พื ้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมค วาม
โปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

 
ผลการประเมินมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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ทั้งน้ีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดใหห้น่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก ำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลก าร
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมน้ันได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
78.97 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) ในระดับ B (75.00-84.99) และอยู่ในอันดับที่ 11 ของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน 

 
2.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานของ สำน ักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามตัวช้ีวัด 

 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) จำแนกตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด 
1. คุณภาพการดำเนินงาน 95.46 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.07 
3. การปรับปรุงการทำงาน 92.88 
4. การปฏิบัติหน้าที่ 91.01 
5. การเปิดเผยข้อมูล 90.00 
6. การใช้อำนาจ 86.28 
7. การใช้งบประมาณ 83.39 
8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.48 
9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.93 
10. การป้องกันการทุจริต 37.50 
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2.1.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานของ สำน ักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามแหล่งข้อมูลในการประเมิน 

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) จำแนกแหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 25.33 (คะแนนเต็ม 30) 
แบบวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28.14 (คะแนนเต็ม 30) 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 25.50 (คะแนนเต็ม 40) 
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดแยกตามประเภทของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ตัวช้ีวัด 
จำนวน 

ข้อคำถาม 
IIT EIT OIT 

เทียบกับเป้าหมาย  
85 คะแนน 

การปฏิบัติหน้าที่ 6 91.01 
  

สูงกว่า 

การใช้งบประมาณ 6 83.39 
  

ต่ำกว่า 

การใช้อำนาจ 6 86.28 
  

สูงกว่า 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 6 78.93 
  

ต่ำกว่า 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6 82.48 
  

ต่ำกว่า 

คุณภาพการดำเนินงาน 5 
 

95.46 
 

สูงกว่า 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 5 
 

93.07 
 

สูงกว่า 

การปรับปรุงการทำงาน 5 
 

92.88 
 

สูงกว่า 

การเปิดเผยข้อมูล 33 
  

90.00 สูงกว่า 

การป้องกันการทุจริต 10 
  

37.50 ต่ำกว่า 

ค่าเฉลี่ย  84.42 93.80 63.75 คะแนนรวม 78.97 

 
 จากตารางคะแนนการประเมินตามต ัวชี้วัดแยกตามประเภทของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่าเมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน 
ITA 85 คะแนนน้ัน จะมี 4 ตัวชี้วัด ที่ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งจะต้องนำมาปรับปรุงพัฒนาในแผนฯ ต่อไป ได้แก่ ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุตริต และตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต 
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2.1.3 ประเด็นปัญหาจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามเครื่องมือ 

ตารางที่ 6 ประเด็นปัญหาจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) จำแนกตามเคร่ืองมือและประเด็นปัญหา 
 

เครื่องมือ แบบสำรวจออนไลน์  เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
ปร ะ เด ็ น ป ัญหา
ของ สวทช. 

ด้านสื่อสารสร้างการรับรู้ 
บุคลากร สวทช. มีการรับรู้น้อยในประเด็น 
การบริหารและการตรวจสอบ 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้านกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนที่นำไปสู่
การรับรู้ของบุคลากร 
ขั้นตอนการดำเนินการยังไม่ชัดเจนในเร่ือง 
• คู่มือและระเบียบการใช้ท รัพย์สิ นของ

ราช ก าร ก ารก ำก ั บ ด ู แล  ต ิ ด ต าม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด  

• การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในก าร
แสดงความคิดเห ็นและการต ิดต าม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยง านได้
โดยง่ายและสะดวก  

มาตรการการป ้องก ันและมีระบบการ
ต ิดตามตรวจสอบพฤติกรรมการท ุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

การเปิดเผยข้อมูล   
• การเผยแพร่ข ้อมูลบนเว ็บไซ ต์ ไ ม่

ช ัดเจน การเข ้าถ ึงข ้อมูลที่ เก ี่ยวข้อง
ยาก  

• ข ้อมูลเช ิงสถ ิต ิก ารให ้บ ริก า รไ ม่
ครอบคลุมการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

• ช่องทางการบริการด้าน e-service ไม่
ชัดเจน 

• การแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธ รรม
องค ์กรให ้บ ุคลากรในหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในเร่ืองการซื่อสัตย์
สุจริตยังไม่ชัดเจน 

การป้องกันการทุจริต  
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่าน
มาพร ้ อ มแ ผ นป ร ั บ ปร ุ ง แ ละผล การ
ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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แนวทางการยกระดับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการ

ปฏิบัติหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ในการร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การทำงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลัก PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัต ิ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม (Act) ซึ่งนำมาปรับใช้เพื่อการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช.  

 
ทั้งน้ีได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียด ดังน้ี
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ตารางที่ 7 ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA ในปี 2563 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและตัวช้ีวัด/ประเด็นท่ี
ต้องปรับปรุง และนำมาผลคะแนนในแต่ละตัวชี้ว ัดมาเปรียบเทียบกับผลในปีอื ่นๆ รวมถึง
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ตรวจประเมิน 

            

2. นำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดั บคะแนน 
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

            

3. นำเสนอผลการประเมิน ITA ของ สวทช. ปี 2563 และแผนปรับปรุงฯ เพ่ือยกระดับคะแนนฯ ปี 
2564 เสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารสำนักงาน 

            

4. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน ITA เพ่ือรับฟังการช้ีแจงและสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการประเมินฯ  
 

            

5. เพ่ิมช่องทาง และความถ่ีในการส่ือสารในประเด็นท่ีบุคลากรยัง รับรู้น้อย รวมถึงดำเนินการ
จัดการประชุมเพ่ือส่ือสารทำความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายของการประเมิน 
ITA ให้หน่วยงานรับทราบ และเข้าใจมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 

 

            

6. ติดตามผลการดำเนินการแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานในท่ีประชุมผู้บริหาร 
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 จากขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง าน
ของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว มีข้อสรุปแนวทางการพัฒนา โดยมีการดำเนินการจัดท ำ 
“แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่งนำข้อมูลมาจาก
การวิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA ในปี 2563 โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและตัวชี้วัด/ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง และข้อมูลข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากผู้ตรวจประเมิน เพื่อนำมาสรุปประเด็นปัญหา  

โดยผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการร่วมกันคิดวิเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาจากการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2563  และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 

ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านสื่อสารสร้างการรับรู ้
บ ุคลากร สวทช. มีการรับรู ้น้อย ใ น
ประเด็น การบริหารและการตรว จสอบ 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
เพิ่มการสื่อสารในประเด็นที่บุคลากร
ยังรับรู้น้อย ทั้งช่องทาง และความถี่
ในการสื่อสาร 

 
- ฝ ่ายนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณ 
- ฝ่ายพัสดุ 
- ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร 
- ฝ ่ายกลย ุทธ ์บ ุคคลและ
พัฒนาองค์กร 

ด้านกระบวนการขั ้นตอนที่ชัดเจนที่
นำไปสู่การรับรู้ของบุคลากร 
ข ั ้นตอนการดำเนินการยังไม ่ช ัดเจนใน
เร่ือง 
1) คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราช ก าร ก ารก ำก ั บ ด ู แ ล  ต ิ ด ต าม
ตรวจสอบการย ืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด  
 
 
 
2) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห ็นและการต ิด ต าม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วย ง านได้
โดยง่ายและสะดวก 

 
 
 
 
ทบทวนกระบวนการท ี ่ ม ีก า รใ ช้
ทรัพย ์ส ินของราชการกำหนดเป็น
ระเบ ียบและคู ่ม ือการทำง านให้
ชัดเจน 
 
 
 
ทบทวนแนวทางการดำเนินก ารที่ มี
อย ู ่ป ัจจุบ ัน และนำเสนอปรับปรุง
เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
- งานพัฒนาองค์กร  
- ฝ่ายกฎหมาย 
- ฝ ่ายบริการความร ู ้ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- หน่วยงานที่ เก ี่ยวข้องที ่มี
ทรัพย์สินให้ยืม-คืน 
 
- งานพัฒนาองค์กร  
- รอง ผอ.ศ ูนย ์ด ้านก าร
บริหาร  
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
3) มาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ต ิดตามตรวจสอบพฤติกรรมการท ุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

ทบทวนแนวทางการดำเนินก ารที่ มี
อย ู ่ป ัจจุบ ัน และนำเสนอปรับปรุง
เพิ่มเติม 

- ฝ่ าย บ ร ิ ก ารท ร ั พยากร
บุคคล 
- ฝ่ายกฎหมาย 
- สำนักตรวจสอบภายใน 

การเปิดเผยข้อมูล   
1) การเผยแพร่ข ้อมูลบนเว ็บไซต์ไม่
ชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งยาก  
2) ข ้อมูลเช ิงสถ ิต ิการให ้บริก ารไ ม่
ครอบคลุมการให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
3) ช ่องทางการบริการด้าน e-service 
ไม่ชัดเจน 
4) การแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในเร่ืองการซื่อสัตย์สุจ ริตยังไ ม่
ชัดเจน 

 
ปรับปรุงเว็บไซต์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เช ่น งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารบุคคล ข่าว
ประชาส ัมพันธ์ ช ่องทางสื ่อสารกับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป การ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่
สามารถเข ้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งน้ี ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง  

 
- ฝ ่ายบริการความร ู ้ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ฝ ่ายกลย ุทธ ์บ ุคคลและ
พัฒนาองค์กร 
- หน่วยงานในด้านสารสนเทศ 
(ท ีม ICT และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

การป้องกันการทุจริต  
การว ิเคราะห ์ผลการประเมิน  ITA ปีที่
ผ่านมาพร้อมแผนปรับปรุงและผล การ
ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงไ ม่
ชัดเจน 

 
นำข้อมูลการนำเสนอผลการประเมิน 
ITA ท ี ่ เสนอในท ี ่ประช ุม HR Top 
พร้อมผลการพิจารณาเป ิดเผยบน
หน้าเว ็บไซต ์ และปรับรูปแ บ บ
รายงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
- ฝ ่ายกลย ุทธ ์บ ุคคลและ
พัฒนาองค์กร 
- ฝ ่ายบริการความร ู ้ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 จากข้อมูลประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขในตารางที่ 8 ได้รวบรวมสรุปนำมาจัดทำเป็น 
“แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA” ทั้งน้ีเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ นการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น 
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ตารางที่ 9 แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA ปี พ.ศ. 2564 

ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 

ด้านสื่อสารสร้างการรับรู ้
บุคลากร สวทช. มีการรับรู้น้อยในประเด็น การบริหาร
และการตรวจสอบ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
1. เพิ ่มการสื ่อสารช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล งบประมาณ 
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ  

            IIT 

2. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ และรายงานการใช้จ่าย
ให้สามารถเข้าถึงผ่านบนหน้า portal ได้โดยง่าย 

            IIT 

ด้านกระบวนการข้ันตอนที่ชัดเจนที่นำไปสู่การรับรู้
ของบุคลากร 
ขั้นตอนการดำเนินการยังไม่ชัดเจนในเร่ือง 
1) คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การ
กำก ับด ูแล ต ิดตามตรวจสอบการย ืม -ค ืน และการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ทบทวนกระบวนการที่มีการใช้ทรัพย์สินของราชการกำหนด
เป็นระเบียบและคู่มือการทำงานให้ชัดเจน 
1.ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (USAM) ดำเนินการจัดทำระบบ
ยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ 
 
2.ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการและจัดทำเป็นคู่มือการทำงานให้ชัดเจน พร้อม
ส่ือสารบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

            IIT 

2) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงค วาม
คิดเห ็นและการต ิดตามตรวจสอบการทำงานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

ทบทวนแนวทางการดำเนินการที่มีอยู่ปัจจุบัน และนำเสนอ
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

             

3) มาตรการการป ้องก ันและมีระบบการต ิดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการท ุจริตอย ่างช ัดเจนและ
เปิดเผย 

ทบทวนแนวทางการดำเนินการที่มีอยู่ปัจจุบัน และนำเสนอ
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 

การเปิดเผยข้อมูล   
1) การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ชัดเจน การเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยาก  
2) ข ้อมูลเช ิงสถ ิติการให้บริการไม่ครอบคลุมการ
ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
3) ช่องทางการบริการด้าน e-service ไม่ชัดเจน 
4) การแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในเร่ืองการ
ซื่อสัตย์สุจริตยังไม่ชัดเจน 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ปรับปรุง เว็บไซต์ จ ัดหมวดหม ู ่ข ้อม ูลที ่ เกี ่ยวข้อง เช่น 
งบประมาณ การจัดซื ้อจ ัดจ ้าง  การบริหารบุคคล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางส่ือสารกับผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไป การให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือตำแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 
ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานโดยตรง 
การให้บริการ 
1. ข้อมูลเชิงสถิติเบ้ืองต้นได้หารือแนวทางกับฝ่าย STKS ในการ
แยกประเภทการให้บริการตามภารกิจของ สวทช. 
2. E-Service  
▪สรุปรายการการให้บริการของ สวทช. ท่ีเป็น E-service  
▪ปรับปรุง URL ให้เห็นความเช่ือมโยงกับหน้าเว็บไซต์ สวทช.  
 
เพ่ิมการให้บริการลูกค้าภายนอกให้อยู่ในรูปแบบ e-serv ice 
มากข้ึน 

            EIT 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปรับปรุงรายงานท่ีนำข้ึนหน้าเว็ปไซต์ สวทช. ให้มีความชัดเจน
มากข้ึน เน้นการรายงานผลให้ตรงตามหัวข้อท่ีทางสำนักงาน 
ป.ป.ช. ระบุ ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

            OIT 
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1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
(นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน HP Plan ปี 2563 ข้ึน
บนหน้าเว็บไซต์) 

การป้องกันการทุจริต  
การว ิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ป ีท ี่ผ่านมาพร้อม
แผนปรับปรุงและผลการดำเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงไม่ชัดเจน 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
นำข้อมูลการนำเสนอผลการประเมิน ITA ที่เสนอในที่
ประชุม HR Top (ในส่วนที่เผยแพร่ได้) พร้อมผลการ
พิจารณาเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ และปรับรูปแบบรายงาน
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

            OIT 

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
สอบถามข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพ่ิมเติมถึงลักษณะของ
เจตจำนงสุจริตท่ีชัดเจนท่ีต้องการให้แสดง 

             

 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2.1 ทบทวนหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นหลักสูตร e-learning  
2.1 เพ่ิมช่องทางการส่ือสารเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้
บุคลากรมีความตระหนักอยู่เสมอ 

            OIT 

 3. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
3.1 เพ่ิมการนำข้อมูลการรายงานผล ITA และแนวทางการ
ปรับปรุงท่ีนำเสนอในท่ีประชุม HR Top ข้ึนแสดงบนหน้า
เว็บไซต์ สวทช.  
3.2 ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมและ

            OIT 
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1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
จริยธรรมท่ีแสดงอย่างชัดเจนถึงผลการประเมิน ITA ปี 2563 
ข้อมูลการวิเคราะห์ มาตรการการปรับปรุงและผลการ
ดำเนินการตามมาตรการเป็นอย่างไร 

 

 


