
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประเด็นทีเ่ป็นข้อบกพร่อง และต้องพัฒนาให้ดีขึ้น)  

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สสปท. 
 

 การประเมิน ITA ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน จ านวน 10 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน โดยใช้
เครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
 - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ค่าน้ าหนักคะแนน ๓๐ คะแนน 
 - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ค่าน้ าหนักคะแนน ๔๐ คะแนน 
 1.1 ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 สสปท. ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ในปี 2565 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙๖.๔๑ คือ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ ๙๓.๑๘ คือตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๓๗ คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๒๘.๓๑ คะแนน จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับปีที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวม สสปท. ยังคงรักษามาตรฐานและมีการด าเนินงานที่ดี  
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญท าให้ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
 ๑.๒ ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 สสปท. ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

  

ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2565 ค่าคะแนนปี 2564 
1) ตัวชี้วัดการปฎิบัติหน้าที่ 96.41       96.18 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 93.18       93.77 
3) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 92.81 92.91 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.59 93.31 
5) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.88 95.62 

ได้คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 94.37 94.36 
ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 28.31 28.31 

ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2565 ค่าคะแนนปี 2564 
6) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 85.67 90.00 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร* 84.65 87.75 
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน* 83.57 86.43 

ได้คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 84.63 88.06 
ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 25.39 26.42 



 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ในปี 2565 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.67 คือ
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 8๓.57 คือตัวชี้วัดการปรับปรุง
การท างาน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 84.63 คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๒๘.๓๑ คะแนน จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
โดยมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวม สสปท. ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของ สสปท. อย่างเข้มข้นมากขึ้น เพ่ือปรับปรุงและรักษาระดับมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ จะน าไปจัดท าแนวทาง/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป  
 1.3 ระดับผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 สสปท. ได้คะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ในปี 2565 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกัน 
การทุจริต ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คิดเป็นค่าน้ าหนัก ๔๐ คะแนน 
จากค่าน้ าหนักคะแนน ๔0 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปีที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวม สสปท. อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ สสปท. ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบันและชัดเจน แสดงถึง
ความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2565 ค่าคะแนนปี 2564 
9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 
10) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 100.00 100.00 
ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 40.00 40.00 



๒. การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สสปท.  
 
ตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ร้อยละ 84.65) 

ประเด็นค าถาม 
(ประเด็นที่ต้องพัฒนา) 

แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตาม 
และรายงานผล 

๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
(เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย) 
 

๑) ปรับปรุงเว็บไซต์ สสปท. 
โดยจัดเรียงความส าคัญของ
สิ่ งที่ผู้ รับบริการสนใจมาก
ที่สุดให้ชัดเจนขึ้น  
๒) ปรับขนาดและเพ่ิมสีโลโก้
ของโซเชียลมี เดียบนหน้ า
เว็บไซต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  

ส านักฝึกอบรมและ
ส่งเสริม งานพัฒนา
สื่อฯ 

ต.ค.2565 - ก.พ.2566 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อย
เพียงใด 

 

๑) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทาง
กลุ่มเครือข่ายของ สสปท. ให้
มากขึ้น  
๒) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
บนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลทุก
ช่องทางให้มากขึ้น 
๓) เมื่อมีการจัดกิจกรรมการ
ประชุม สัมมนา อบรมให้ลง
ภาพและเนื้อหา ลงไลน์
กลุ่มสสปท. และแชร์ลงกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

ส านักฝึกอบรมและ
ส่งเสริม งานพัฒนา
สื่อฯและทุกส านัก 

ต.ค.2565 - ก.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (ทุกเดือน) 



๔) ขอความร่วมมือกลุ่ม
เครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์
งานของ สสปท. 
๕) เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น วิทยุ, 
โทรทัศน์, tosh open chat ฯลฯ 
๖) จัดตั้งคณะท างาน 
ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน
เร่งด่วน 

๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม  
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

 

๑) จัดสรรและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ภายในส านักให้มี
องค์ความรู้สามารถชี้แจงและ
ตอบค าถามแก่ผู้รับบริการ  
๒) ส านักบริหารกลางจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางโทรศัพท์ 
๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
ส านักให้มากข้ึน เพ่ือให้
สามารถรองรับกลุ่ม
ผู้รับบริการ 
๔) ศึกษาการท า Line open 
chat รองรับผู้รับบริการใน
อนาคต 
 

ส านักบริหารกลาง
และทุกส านัก 

มี.ค.256๖ - เม.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนเมษายน 
๒๕๖๖ 



ตัวช้ีวัด การปรับปรุงการท างาน (ร้อยละ 83.57) 
ประเด็นค าถาม 

(ประเด็นที่ต้องพัฒนา) 
แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
การติดตาม 

และรายงานผล 
๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อย
เพียงใด 

  

๑) ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความพร้อมให้บริการแก่ผู้
มาขอรับบริการตลอดเวลา
๒) ขอความร่วมมือบุคลากร 
ให้รับโทรศัพท์ ไม่ให้ดังเกิน 
๓ กริ๊ง 
๓) ศึกษาระบบโอนสายไป
ยังหน่วยงานที่ต้องการ
ติดต่อ 
๔) ประชาสัมพันธ์  
เบอร์โทรศัพท์ส านักให้
ผู้รับบริการเห็นชัดมากขึ้น 
บนหน้าเว็บไซต์ สสปท. 
๕) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการให้บริการ
มากขึ้น 

ทุกส านัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (ทุกเดือน) 



๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

 

๑) เมื่องานใดมีการปรับปรุง
แก้ไข จากการร้องเรียน หรือ
ข้อเสนอแนะ ให้ท าแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ
ทราบทันท ี

ทุกส านัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (ทุกเดือน) 

๓) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

 

๑) เผยแพร่ภาพกิจกรรมการ
ประชุ มหรื อการประชา
พิจารณ์ของงาน บนหน้ า
เว็บไซต์และสื่อโซเชียลให้มาก
ขึ้น 

ทุกส านัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (ทุกเดือน) 

๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

๑) น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ ามาใช้ บริ การมากขึ้ น  
ลดดุลยพินิจในการตัดสินใจ  

ทุกส านัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (รายไตรมาส) 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นอ่ืน ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทาง/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามและรายงานผล 

1) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล/
บริการไม่เพียงพอ และไม่
ติดตามข้อมูลให้แก่ผู้มารับ
บริการ 
 

1) จัดอบรมบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ สร้างวัฒนธรรมการมี 
Service Mind ให้เป็น Identity ของเจ้าหน้าที่ สสปท. 
๒) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๓) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือพัฒนา 
ในปีถัดไป 

ส านักบริหารกลาง 
และส านักยุทธศาสตร์ 

มี.ค.2565 - เม.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนเมษายน 
๒๕๖๖ 

2) ปรับทัศนคติ เพ่ือลดการ
โต้เถียงข้อขัดแย้งภายใน
องค์กร 

1) จัดอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือพัฒนาจิตใจ  
 

ส านักบริหารกลาง ก.พ. ๒๕๖๖- มี.ค.๒๕๖๖ รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 

3) เพิ่มการอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมและใช้
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

1) จัดท าโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ได้แก่ การยืม-แจ้งซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ส านักบริหารกลาง 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก.พ.256๖ - มิ.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๖ 

4) เพ่ิมการน าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ  

1) จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีหรือแบบฟอร์มออนไลน์มา
ใช้ในการประชุมหรือจัดอบรมสัมมนา เพื่ออ านวยความ
สะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้มารับบริการและเพ่ิมความ
คล่องตัวในการท างาน รวมทั้งลดดุลยพินิจ เพิ่มความ
โปร่งใส 

ทุกส านัก ต.ค.2565 - ก.ย.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน (รายไตรมาส) 

5) เว็บไซต์ สสปท. ยากต่อ
การสืบค้นข้อมูล  
 

๑) เพ่ิมปุ่มค้นหา บนหน้าเว็บไซต์ สสปท.  
๒) จัดหมวดหมูเ่มนูใหง้่ายต่อการค้นหา 
3) เมื่อมีข่าวกิจกรรมใหม่ ๆ ให้เพิ่มไอคอน “ใหม”่ 
กระพริบ ๆ แจ้งเตือน ดึงดูดความสนใจผู้เสพข่าวสาร 

ส านักฝึกอบรมและ
ส่งเสริม งานพัฒนา
สื่อฯ 

ก.พ.๒๕๖๖ - มี.ค.2566 รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ 


