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ส่วนที่ 1  

ความเป็นมา 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น และถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มุ่ง
พัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ มี วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซ่ึงผล
การประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เริ่มดำเนินการตั้งแต่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ให้ใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประเมิน ITA เช่นเดียวกัน 

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแหล่งข้อมูลในการ
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงแหล่งข้อมูลในการประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ แหล่งข้อมูลในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ตั ้งแต่ระดับผู ้บร ิหาร ผู ้อำนวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที ่ทำงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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ที ่ แหล่งข้อมูลในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของภาครัฐอื่นที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ นับตั ้งแต่ในปี พ.ศ. 
2564 เป็นต้นมา 

แบบวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของ
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ใน 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3. เว็บไซต์ หมายถึง เว ็บไซต์หล ักของ
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล 
พร้อมทั ้งระบุ URL เพื ่อเชื ่อมโยงไปสู ่แหล่งที ่อยู ่ของการ
เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความ
โปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

 
ผลการประเมินมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) 4 สเกล โดยผลการประเมินสามารถจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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 
 

ทั้งนี้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมนั้นได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
94.98 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) ในระดับ A  (85.00 – 94.99) และอยู่ในอันดับที่ 5 ของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน (ซึ่งมีลำดับ
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ลำดับที่ 11 โดยได้คะแนน 78.97 อยู่ใน
ระดับ B) 

 
2.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามตัวช้ีวัด 

 ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 92.88 
2. การใช้งบประมาณ 86.71 
3. การใช้อำนาจ 87.51 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.90 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.10 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 94.58 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.85  
8. การปรับปรุงการทำงาน 95.52 
9. การเปิดเผยข้อมูล  100.00  
10. การป้องกันการทุจริต 100.00 
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2.1.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามเครื่องมือในการประเมิน 

ตารางท่ี 4 แสดงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกเครื่องมือในการประเมิน 
 

แหล่งข้อมูลในการประเมิน คะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 26.28 (คะแนนเต็ม 30) 
แบบวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28.70 (คะแนนเต็ม 30) 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 40.00 (คะแนนเต็ม 40) 
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดแยกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ข้อ 
ตัวช้ีวัด 

จำนวน 
ข้อคำถาม 

IIT EIT OIT 
เทียบกับเป้าหมาย  

85 คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 6 92.88 
  

สูงกว่า 

2 การใช้งบประมาณ 6 86.71 
  

สูงกว่า 

3 การใช้อำนาจ 6 87.51 
  

สูงกว่า 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 6 83.90 
  

ต่ำกว่า 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6 87.10 
  

สูงกว่า 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 5 
 

94.58 
 

สูงกว่า 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 5 
 

96.85 
 

สูงกว่า 

8 การปรับปรุงการทำงาน 5 
 

95.52 
 

สูงกว่า 

9 การเปิดเผยข้อมูล 33 
  

100.00 สูงกว่า 

10 การป้องกันการทุจริต 10 
  

100.00 สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ย 87.62 95.65 100.00 คะแนนรวม 94.98 

 
 
 จากตารางคะแนนการประเมินตามตัวชี้ว ัดแยกตามประเภทของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่าเมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน 
ITA 85 คะแนนนั้น มี 1 ตัวชี้วัด ที่ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งจะต้องนำมาปรับปรุงพัฒนาในแผนฯ ต่อไป ได้แก่ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และหากนำข้อมูลผลการประเมิน ITA ที่เริ ่มดำเนินการผ่านระบบ ITAS ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด ดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มคะแนน ITA ตามตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยตัวชี้วัดที่
คะแนนค่อนข้างต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นคือตัวชี้วัดที่ประเมินผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
ดังนั้น หากต้องการยกระดับของคะแนน ITA ให้สูงขึ้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ต้องให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายในให้มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ 
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2.1.3 ประเด็นปัญหาจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามเครื่องมือ 

ตารางที่ 6 ประเด็นปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและจุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอดหรือรักษา
ระดับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำแนกตามเครื่องมือและ
ประเด็นปัญหา 
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

จุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอด/ รักษาระดับ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ด้านสื่อสารสร้างการรับรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
• การบริหารและการตรวจสอบงบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีส่วนเสียภายในยังมีการรับรู้
น้อย เจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และไม่
ทราบช ่องทางการตรวจสอบงบประมาณ 
(สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
• การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ 

เช ่น การค ัด เล ือกผ ู ้ เข ้ าร ับการฝ ึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา การ
มอบหมายงานตามตำแหน ่ ง หน ้ าท ี ่  การ
ประเมินผลอย่างเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• ขั้นตอน แนวทางปฎิบัติ แนวทางตรวจสอบ และ

มีการกำกับดูแลเรื ่องการขออนุญาตเพื ่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ผู้มีส่วนเสียภายในยังมี
การรับรู้น้อย  

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
• ผู ้มีส ่วนเสียภายในยังมีการรับรู ้น้อยในเรื ่อง

แผนการดำเนินงานด้านการต่อต้านป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทุจริต  

 

- 
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ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

จุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอด/ รักษาระดับ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนที่นำไปสู่การรับรู้
ของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

การกำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

 

แบบวัดของการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

 

- • เพิ ่มการปรับปรุงวิธ ีการและขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

• เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส ่วนได้ส ่วนเสีย เข้าไปมีส ่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
- • ดำเนินการในเรื่องการแสดงนโยบายไม่รับ

ของขว ัญ No Gift Policy ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

• ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์
ในเรื่องต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการดำเนินการที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ในการร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การทำงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลัก PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม (Act) ซึ่งนำมาปรับใช้เพื่อการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สวทช.  

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 7 ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ธ.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ว ิเคราะห์ผลประเม ินคะแนน ITA ในป ี 2564 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและตัวชี้วัด/ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง และนำมาผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดมา
เปรียบเทียบกับผลในปีอื่นๆ รวมถึงเปรียบเทียบกับ
หน ่วยงานอ ื ่น  เพ ื ่ อสร ุปประเด ็นป ัญหา และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ตรวจประเมิน 

            

2. นำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

            

3. นำเสนอผลการประเมิน ITA ของ สวทช. ปี 2564 
และแผนปรับปรุงฯ เพื่อยกระดับคะแนนฯ ปี 2565 
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน 

            

4. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ประเมิน ITA เพื ่อรับฟังการชี ้แจงและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ  

            

5. เพิ่มช่องทาง และความถี่ในการสื่อสารในประเด็น
ที ่บุคลากรยังรับรู ้น้อย รวมถึงดำเนินการจัดการ
ประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการ และเป ้าหมายของการประเม ิน ITA ให้
หน่วยงานรับทราบ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

            

6 ต ิ ด ต ามผลการดำ เน ิ นกา ร แผนปร ั บปรุ ง
กระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน 
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จากขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว มีข้อสรุปแนวทางการพัฒนา โดยมีการดำเนินการจัดทำ 
“แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ซึ่งนำข้อมูลมาจาก
การวิเคราะห์ผลประเมินคะแนน ITA ในปี 2564 โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและตัวชี้วัด/ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ตรวจประเมิน เพ่ือนำมาสรุปประเด็นปัญหา  

โดยผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยเร่งด่วนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการร่วมกันคิดวิเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอเพ่ือในที่
ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติแผน รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA ปี พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
หรือ จุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอด/รักษาระดับ 

มาตรการ/วิธีปฏิบัต ิ
 

กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการรายงานผล/ 
กำกับติดตามโดย 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 

ด้านสื่อสารสร้างการรับรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

• การบริหารและการตรวจสอบงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีส่วนเสียภายในยังมีการ
ร ับร ู ้น ้อย  เจ ้าหน ้าท ี ่ ไม ่ทราบเก ี ่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน ่วยงาน และไม ่ทราบช ่องทางการ
ตรวจสอบงบประมาณ (สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน) 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

• การใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาในเรื ่อง
ต่างๆ เช่น การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ การ
ประเมินผลอย่างเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

• ขั้นตอน แนวทางปฎิบัติ แนวทางตรวจสอบ 
และมีการกำกับดูแลเรื่องการขออนุญาตเพื่อ

 
 
1. สื ่อสารรายละเอียดการดำเนินการของ

สำนักงานตามประเด็นตัวชี ้ว ัด IIT ไปยัง
หน่วยงานระดับศูนย์แห่งชาติและสายงาน
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 

2. จ ั ดท ำ  Checklist กา รส ื ่ อ ส า ร ให ้ กั บ
ผู ้บังคับบัญชาเพื ่อให้สามารถสื ่อสารใน
ประเด็นสำคัญด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ครบถ้วนตามประเด็นและหัวข้อ
สำคัญที่ต้องสื่อสารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
รับทราบ 

3. ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ด ็ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ข อ ง
ผู ้บ ังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็น
ระยะ 

4. บรรจุหลักสูตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
(iMDP) 

 
 
ม.ค. - ก.พ. 65 

 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
เม.ย. - มิ.ย. 65 
 
 
 
 
ก.พ. - มี.ค. 65 

 
 
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร 
 
 
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 

ทุกมาตรการและวิธีปฏิบตัิที่
ดำเนินจะมีการสรุปและรายงาน
ภาพรวม ดังนี้  

• รายไตรมาสในทีป่ระชุมดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคล/ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ  
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ราย 6 เดือนในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง/ ผู้อำนวยการ สวทช. 
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ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
หรือ จุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอด/รักษาระดับ 

มาตรการ/วิธีปฏิบัต ิ
 

กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการรายงานผล/ 
กำกับติดตามโดย 

ยืมทรัพย์สินของราชการ ผู้มีส่วนเสียภายใน
ยังมีการรับรู้น้อย  

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
• ผู้มีส่วนเสียภายในยังมีการรับรู้น้อยใน

เร ื ่องแผนการดำเน ินงานด้านการ
ต่อต้านป้องกันและปราบปรามทุจริต 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริต  

 

 
 
 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร/
ฝ่ายพัสดุ/  
ฝ่ายกฎหมาย/ 
ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี

ด้านกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนที่นำไปสู่
การรับรู้ของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ร าชการ  กา รกำก ั บ ด ู แลต ิ ด ต าม 
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด 

 
 

1. จัดทำโครงการในการสร้างความตระหนัก
เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ การถือ
ครอง การกำกับดูแล 

 
 

 
 
ธ.ค. 64 -  
ก.ย. 65 

 
 
ฝ่ายพัสดุ/ ฝา่ยกล
ยุทธ์บุคคลและ
พัฒนาองค์กร/ 
ฝ่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 

• รายไตรมาส/ รองผู้อำนวยการ 
สายงานบริหาร 

• รายไตรมาสในทีป่ระชุมผู้บริหาร
ระดับสูง/ ผู้อำนวยการ สวทช. 

 

แบบวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

• เพิ ่มการปรับปรุงวิธีการและขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

• เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส ่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

1.ทบทวนการกำหนดระดับมาตรฐานการ
ให ้บร ิการ (Service level agreement: 
SLA) ของหน่วยงานที่มีการให้บริการกับ
หน่วยงานภายนอกร่วมกับผู้บริหารที่ดูแล
สายงาน 

ต.ค. - ม.ค. 64  
 
 
 
 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร 
และทุกหน่วยงานที่
ให้บริการลูกค้า
ภายนอก 

ทุกมาตรการและวิธีปฏิบตัิที่
ดำเนินจะมีการสรุปและรายงาน
ภาพรวม ดังนี้  

• รายไตรมาส/ รองผู้อำนวยการ 
สายงานบริหาร 
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ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
หรือ จุดแข็งที่ต้องพัฒนาต่อยอด/รักษาระดับ 

มาตรการ/วิธีปฏิบัต ิ
 

กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการรายงานผล/ 
กำกับติดตามโดย 

ปร ับปร ุ งพ ัฒนาการดำ เน ินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

2.ทบทวนความถี ่และหัวข้อในการสำรวจ
ความพ ึงพอใจและความค ิดเห ็นของ
ผู้ใช้บริการ และประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การ ให ้ ข ้ อ เสนอแนะความ เห ็ น เพื่ อ
พัฒนาการให้บริการขององค์กร 

ต.ค. 64 -  
ก.ย. 65 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร 
และทุกหน่วยงานที่
ให้บริการลูกค้า
ภายนอก 

• ราย 6 เดือนในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง/ ผู้อำนวยการ สวทช. 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

• ดำเนินการในเรื ่องการแสดงนโยบายไม่รับ
ของขวัญ No Gift Policy ตามแนวทางที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

• ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์
ในเรื่องต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No 
Gift Policy และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้รับทราบให้กับผู้มีส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนเสียภายนอก 

2.ดำเนินการจัดทำแนวทางในการดำเนินการ
ในเรื่องการไม่รับของขวัญ No Gift Policy 
ให้สอดคล้องตามที ่ สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด และสื่อสารสร้างความเข้าใจพร้อม
เก็บข้อมูล 

3.จัดหมวดหมู่ของข้อมูลเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้า
เว็บไซต์ให้เป็นหมวดหมู่และมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ธ.ค. 64 –  
ม.ค. 65 
 
 
ก.พ. – พ.ค. 65 
 
 
 
 
ก.พ. – เม.ย. 65 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร/
ฝ่ายกฎหมาย/ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร/
ฝ่ายกฎหมาย/ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคล
และพัฒนาองค์กร/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ 
ฝ่ายบริการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ทุกมาตรการและวิธีปฏิบตัิที่
ดำเนินจะมีการสรุปและรายงาน
ภาพรวม ดังนี้  

• รายไตรมาส/ รองผู้อำนวยการ 
สายงานบริหาร 

• ราย 6 เดือนในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง/ ผู้อำนวยการ สวทช. 
 

 


