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ผลการดำเนินการในการยกระดับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ 
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



| 2 

 

ผลการดำเนินการในการยกระดับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเส ริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ในการร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ เ พื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลัก PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม (Act) ซึ่งนำมาปรับใช้เพื่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช.  
 

ทั้งน้ีได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 

1. รายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอน เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(อ้างอิงตาม ตารางที่ 7 ขั้นตอนการดำเนนิงาน เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เอกสารแผนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 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 จุดอ่อน
และตัวช้ีวัด/ประเด็นท่ีต้องปรับป รุง  
และนำมาผลคะแนนในแต่ละตัวช้ี วัด
มาเปรียบเทียบกับผลในปีอ่ืนๆ รวมถึง
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื ่น เ พ่ือ

            ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
จัดทำรายงานสรุปผลคะแนน ITA ปี 2563 โดยม ีการ
วิเคราะห์จุดอ่อนของสำนักงานฯ ที ่ต้องปรับปรุง และ
เกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 ท่ีมีการปรับเปล่ียนจากปี 
2563 ที ่ผ ่านมา พร้อมนำเสนอแผนการดำเน ินกา ร
ปรับปรุงนำเสนอในที่ประช ุมผ ู้บริหารระดับสูงของ
สำนักงานแล้วเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงท่ีประชุม
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 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. 

สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ
ท่ีได้จากผู้ตรวจประเมิน 

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ และให้ผู้บริหารทุกระดับให้
ความสำคัญ 

2. นำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำเป็น
แ ผ น ป ร ั บ ป ร ุ ง ก ร ะ บ ว น ก าร
ดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

            ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
ม ีการดำเน ินการจ ัดทำแผนปรับปรุง กระบวนกา ร
ดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และนำเสนอผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติแล้ วเมื่อ
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 
9 ของแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
คะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. นำเสนอผลการประเมิน ITA ของ 
สวทช. ปี 2563 และแผนปรบัปรงุฯ 
เพ่ือยกระดับคะแนนฯ ปี 2564 เสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้บริหารสำนักงาน 

            ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
จัดทำรายงานสรุปผลคะแนน ITA ปี 2563  
แผนการดำเน ินการปรับปรุงฯ เพื ่อยกระดับคะแนน
นำเสนอในท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานแล้ว
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ดำเนินการ และให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ 

4. เ ข ้ า ร ่ วม กา รประช ุ มต ่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมิน ITA เพ่ือรับ
ฟังการชี ้แจงและสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินฯ  
 

            ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด 
1) บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเ ร่ือง แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. เมื่อ
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ออนไลน์ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 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. 

2) บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 – 
12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ 

5. เพิ ่มช่องทาง และความถี ่ในการ
ส่ือสารในประเด็นท่ีบุคลากร ยัง รับ รู้
น้อย รวมถึงดำเนินการจัดการประชุม
เพื ่อสื ่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายของ
กา รประ เ ม ิ น  ITA ใ ห ้ หน ่ วยงาน
รับทราบ และเข้าใจมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 

 

            ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
1) ส่ือสารในท่ีประชุมผู้บริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) วันท่ี 16 มีนาคม 2564 
2) ส่ือสารในท่ีประชุมผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (ศว.) วันท่ี 17 มีนาคม 2564 
3)  สื ่อสารในท ี ่ ประ ชุม ผู ้บ ร ิ หา รศูน ย์ เทคโ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) วันท่ี 22 
มีนาคม 2564 
4)  สื ่อสารในที ่ประชุมผู ้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ศน.) วันท่ี 23 มีนาคม 2564 

6. ติดตามผลการดำเนินการแผน
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และรายงานในท่ีประชุม
ผู้บริหาร 

            อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
คะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ โดย รอง
ผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล 
และรองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร ดร.จุฬารัตน์ 
ตันประเสริฐ ตัวแทนผู้บริหารเป็นประธานในการประชุม 
โดยมีการประชุมไปแล้วรวม 5 คร้ัง เมื่อวันท่ี  
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 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. 

24 กุมภาพันธ์  8 และ 10 ม ีนาคม 7 และ 27 เมษายน 
2564 
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จากขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังกล่าว มีข้อสรุปแนวทางการพัฒนา โดยมีการดำเนินการจัดทำ “แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564” ซึ่งนำข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA ในปี 2563 โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและตัวชี้วัด/ประเด็นที่ต้องปรับปรุง และข้อมูล
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ตรวจประเมิน เพื่อนำมาสรุปประเด็นปัญหา  

โดยผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ ร่ว มกั นคิด
วิเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลการดำเนินงาน รายละเอียด ดังน้ี 

 
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(อ้างอิงตาม ตารางที่ 9 แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA ปี พ.ศ. 2564  ของเอกสารแผนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนนิงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 

ด้านสื่อสารสร้างการรับรู ้
บ ุคลากร สวทช. มีการรับ รู้
น้อยในประเด็น การบริหาร
แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
1. เพ่ิมการส่ือสารช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ  

            IIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
1. ดำเนินการส่ือสารในท่ีประชุมผู้บริหารระดับกลาง 
และบุคลากรที ่ประชุมของศูนย์แห่งชาติ ดังนี้   
1.1 สื ่อสารในที ่ประชุมผู ้บร ิหา รศู น ย ์ พ ัน ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)  
วันท่ี 16 มีนาคม 2564 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
1.2 ส่ือสารในท่ีประชุม ผู้บริหารศูนย์ เทคโนโ ลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) วันที่  17 ม ีนาคม 
2564 
1.3 ส่ือสารในท่ีประชุม ผู้บริหารศูนย์ เทคโนโ ลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (ศอ.) 
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 
1.4 สื ่อสารในที ่ประชุมผู ้บร ิหารศูนย ์น า โ น
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) วันท่ี 23 มีนาคม 2564 

2.จัดทำข้อมูลในรูปแบบ infographic และส่ือสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางอีเมล 
3.นำข้อมูลช่องทางการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณท่ี
เคยส่ือสารในวารสารภายใน มาปรับปรุงให้มีความ
น่าสนใจและส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
2. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ 
และรายงานการใช้จ ่ายให้สามารถ
เข้าถึงผ่านบนหน้า portal ได้โดยง่าย 

            IIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 
ปรับปรุงระบบการค้นหาบนหน้าอินทราเน็ตให้
สามารถเข้าถึงระบบบริหารโครงการ งบประมาณ 
การเงินบัญชี พัสดุ งานขายและบริการ (PABI2) 
แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนที่
ชัดเจนที่นำไปสู่การรับรู้ของ
บุคลากร 
ข ั ้นตอนการดำเนินการยังไม่
ชัดเจนในเร่ือง 
1) ค ู ่ม ือและระเบียบการใช้
ทรัพย ์ส ินของราชการ การ
กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ
การย ืม-ค ืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด  

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ทบทวนกระบวนการท ี ่ ม ีก า รใ ช้
ทรัพย ์ส ินของราชการกำหนดเป็น
ระเบ ียบและคู ่ม ือการทำง านให้
ชัดเจน 
1.ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (USAM) 
ดำเนินการจัดทำระบบยืม-คืนอุปกร ณ์
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ 
 

            IIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 60%  
1. ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (USAM) ดำเนินการ
จัดทำระบบยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน ระบบ
ออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2564 และม ีการ
สื ่อสารให้บุคลากรภายในทราบทางอีเมล All 
NSTDA 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
2.ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
และจัดทำเป็นคู่มือการทำงานให้ชัดเจน 
พร้อมส่ือสารบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
2. ดำเนินการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องในการใช้ทรัพย์สินของราชการแล้วพบว่า
สำนักงานฯ ดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงดำเนินการส่ือสารทำความ
ใจในท่ีประชุมผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากรท่ี
ประชุมของศูนย์แห่งชาติดังนี้  
2.1 สื ่อสารในที ่ประชุมผู ้บร ิหารศ ูน ย ์พ ัน ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)  
วันท่ี 16 มีนาคม 2564 
2.2 ส่ือสารในท่ีประชุม ผู้บริหารศูนย์ เทคโนโ ลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) วันที่  17 ม ีนาคม 
2564 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
2.3 ส่ือสารในท่ีประชุม ผู้บริหารศูนย์ เทคโนโ ลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 
2.4 สื ่อสารในที ่ประชุมผู ้บร ิหารศูนย ์น า โ น
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) วันท่ี 23 มีนาคม 2564 

3. ปัจจ ุบันอยู่ ในระหว่างการจัดทำ Infographic 
เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจโดยง่ายและส่ือสาร ผ่านทาง 
Official Line ท่ีใช้ในการส่ือสารภายในสำนักงาน 

2) การเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบการ
ท ำง านข อ งห น ่ ว ย ง านได้
โดยง่ายและสะดวก 

ทบทวนแนวทางการดำเนินก ารที่ มี
อย ู ่ป ัจจุบ ัน และนำเสนอปรับปรุง
เพิ่มเติม 
 

             ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 80%  
คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเ พ่ือ
ยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบว่า สวทช. มี
การดำเนินงานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเ สียมี
ส่วนร่วมอยู ่แล้ว แต่ม ีการสื ่อสารผ่านทางข่าว
ประชาสัมพันธ์และบางส่วนมีการดำเน ินการแต่
ไม่ได้ส่ือสารไว้บนหน้าเว็บไซต์ ดังนั้น ขอให้ 1) เพ่ิม
การรวบรวมข้อม ูลด ังกล ่าวและจัดทำขึ้นบน
เว็บไซต์ ซ่ึงดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 23 เมษายน 
2564 บนหน้าเว็บไซต์หน้าแรก เลือกเมนู > ข่าว >
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 2) เพื ่อให้การ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่ าง
เป็นระบบให้ดำเนินการปรับปรุงระบบประกาศข่าว
ให้สามารถเผยแพร่ข้อม ูลได้ทั ้ง 2 ม ิติ คือข่าว
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
ประกาศ ข่าวท่ีเก่ียวข้องการเปิดโอกาสในการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบกำหนดแล้ว
เสร็จ 30 กันยายน 2564 
 

 
 

3) มาตรการการป้องกันและมี
ระบบการต ิดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการท ุจริตอย ่า ง
ชัดเจนและเปิดเผย 

ทบทวนแนวทางการดำเนินก ารที่ มี
อย ู ่ปัจจุบ ัน และนำเสนอปรับปรุง
เพิ่มเติม 

             ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 30%  
คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบว่า สวทช. 
มาตรการป้องกันและระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย สำนัก
งานฯ มีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่เห็นควรให้เพ่ิม
การส่ือสารเพ่ือทำความเข้าใจกับบุคลากรให้มาก
ย่ิงข้ึน ซ่ึงมีกำหนดในการส่ือสารในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564 จึงอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 

การเปิดเผยข้อมูล   
1)  ก ารเ ผ ย แพร ่ข ้ อมูลบน
เว็บไซต์ไม่ชัดเจน การเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยาก  
2)  ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ส ถ ิ ต ิ ก าร
ให ้บริการไม่ครอบคลุมการ
ให ้บริการตามภารก ิ จข อ ง
หน่วยงาน 
3) ช่องทางการบริการด้าน e-
service ไม่ชัดเจน 
4) การแสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในเร่ืองการซื่อสัตย์สุจริตยังไม่
ชัดเจน 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ปรับปรุงเว็บไซต์ จัดหมวดหมู่ ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง เช่น งบประมาณ การจัดซ้ือ
จ ั ดจ ้ า ง  กา รบร ิ ห า รบ ุ คคล  ข ่ า ว
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื ่อสารกับ
ผู ้ร ับบริการและประชาชนทั ่วไป การ
ให้บริการผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหนง่ท่ี
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อม ูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์ห ลักของ
หน่วยงานโดยตรง 
การให้บริการ 
1. ข้อม ูลเชิงสถิติ เบื ้องต้นได้หารือ
แนวทางกับฝ่าย STKS ในการแยก
ประเภทการให้บริการตามภารกิจของ 
สวทช. 
2. E-Service  
▪ สรุปรายการการให้บริการของ สวทช. 

ที่เป็น E-service  
▪ ปรับปรุง URL ให้เห็นความเชื่อมโยงกบั

หน้าเว็บไซต์ สวทช.  
 

            EIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% 
1. สำนักงานฯ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึนโดย
เป็นแผนงานท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการแล้วเสร็จพร้อม
ใช้งานเมื่อมกราคม 2564 
2. คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดำเนินการปรับปรุงเมนู และข้อมูลเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2564 เช่น 
ข้อมูลการให้บริการ สถิติการให้บริการตามพันธกิจ 
ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานแผน
และผลการดำเนินการ E-Service ข้อมูลการเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วม โดยดำเนินการข้ึนข้อมูลแล้ว
เสร็จเมื่อเมษายน 2564 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
เพ่ิมการให้บริการลูกค้าภายนอกให้อ ยู่
ในรูปแบบ e-service มากข้ึน 

 การบริหารและพัฒนาทรัพ ย ากร
บุคคล 
ปรับปรุงรายงานท่ีนำข้ึนหน้าเ ว็ปไ ซ ต์ 
สวทช. ให้มีความชัดเจนมากข้ึน เน้น
การรายงานผลให้ตรงตามหัวข้อท่ีทาง
สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุ ได้แก่ การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดคีน
เก่ง เพื ่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่ง ต้ัง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่ง เสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  
(นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
HP Plan ปี 2563 ข้ึนบนหน้าเว็บไซต์) 
 
 
 
 
 

            OIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% 
ดำเนินการข้ึนข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ปี 2564 แสดงไว้ในเว็บไซต์หน้าแรก  
เลือกเมนู >เก่ียวกับ สวทช. >การดำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 

การป้องกันการทุจริต  
การวิเคราะห์ผลการป ระเมิน 
ITA ป ีท ี ่ผ ่านมาพร้อ มแ ผ น
ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ ผ ล ก า ร
ด ำ เน ิ นง านต ามแ ผ นก าร
ปรับปรุงไม่ชัดเจน 

ยกระดับตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
นำข้อมูลการนำเสนอผลการประเมิน 
ITA ที่เสนอในที่ประชุม HR Top  
พร้อมผลการพิจารณาเปิดเผยบน
หน้าเว็บไซต์ และปรับรูปแบบ
รายงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  

            OIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 
2563 พร้อมแผนปรับปรุงที่นำเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูงน้ัน ได้นำมาจัดทำในรูปแบบ
รายงาน เร่ือง “แผนปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA 
ปี พ.ศ. 2564” และแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ สวทช. 
หน้าแรก  
เลือกเมนู >เก่ียวกับ สวทช. >การกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี >มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
สอบถามข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. 
เพ่ิมเติมถึงลักษณะของเจตจำนงสุจริตท่ี
ชัดเจนท่ีต้องการให้แสดง 

             ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% 
ดำเนินการทบทวน และประกาศใช้ท่ัวท้ังองค์กรเมื่อ 
22 เมษายน 2564 
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ประเด็นปัญหาของ สวทช. แนวทางการแก้ไข  
และกิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เคร่ือง 
มือ 

ผลการดำเนินการ 2563 2564 
ไตรมาส

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

2.1 ทบทวนหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่ีเป็นหลักสูตร e-learning  
2.1 เพ่ิมช่องทางการส่ือสารเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้บุคลากรมี
ความตระหนักอยู่เสมอ 

            OIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 40% 
มีการทบทวนหลักหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็น
หลักสูตร e-learning แล้ว อยู่ในระหว่างการ
จัดเตรียมส่ือ และประชาสัมพันธ์ 

 3. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
3.1 เพ่ิมการนำข้อมูลการรายงานผล 
ITA และแนวทางการปรับปรุงท่ี
นำเสนอในท่ีประชุม HR Top ข้ึนแสดง
บนหน้าเว็บไซต์ สวทช.  
3.2 ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีแสดงอย่าง
ชัดเจนถึงผลการประเมิน ITA ปี 2563 
ข้อมูลการวิเคราะห์ มาตรการการ
ปรับปรุงและผลการดำเนินการตาม
มาตรการเป็นอย่างไร 

            OIT ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 
2563 พร้อมแผนปรับปรุงที่นำเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูงน้ัน ได้นำมาจัดทำในรูปแบบ
รายงาน เร่ือง “แผนปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA 
ปี พ.ศ. 2564” และแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ สวทช.
หน้าแรก  
เลือกเมนู >เก่ียวกับ สวทช. >การกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี >เอกสารนโยบายการการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 

 


