
 

 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผลเกณฑ 

คะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเปาหมายการผานเกณฑการประเมินไมนอยกวา 85 คะแนน ดังนี้  

ลําดับที ่ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

 

เครื่องมือการวัดประเมินผล จํานวน 3 เครื่องมือ ไดแก 

   1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)  

  2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT)  

  3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT)  

คะแนนและระดับผลการประเมิน    

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 

 

   



 
 

ผลการประเมิน ITA ของการกีฬาแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป 2563 เพื่อใหเกิดความตระหนักและนําไปสูการพัฒนาตนเอง เพื่อใหการดําเนินงานภาครัฐเปนไป

อยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ

ประเทศชาติสูงสุด ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทยใหมีคุณธรรม

และความโปรงใสมากยิ่งข้ึน โดยมีหนวยงานทั่วประเทศเขารวมโครงการรวม 8,303 หนวยงาน นั้น 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน ITA ของการกีฬาแหงประเทศไทย เทากับ 84.54 

คะแนน (ระดับ B) ซึ่งต่ํากวาเกณฑเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 85) จัดเปนอันดับที่ 37 จากรัฐวิสาหกิจ 

จํานวนทั้งสิ้น 54 หนวยงาน มีผลคะแนนลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผานมา 13.08 คะแนน (97.62 

คะแนน)  

ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน  

  ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นของสํานักงาน ป.ป.ช. จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2563 ที่มีตอการกีฬาแหงประเทศไทย ดังน้ี 

  จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563” ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ 
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย 
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ EIT ซึ่งสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต 
มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน และคุณภาพการใหบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือแบบวัด OIT จึงมีขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

   

 



  แบบวัด OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ 
บนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูล
พื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับ
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนง
ที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานโดยตรง 2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะ
ศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

  ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ การกีฬาแหง
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2563  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําป พ.ศ. 2563 ของการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ไดคะแนนการประเมินในภาพรวม เทากับ 84.54 คะแนน 
(ระดับ B) ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 85 ตามเกณฑท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติมในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและผลการประเมินที่ดีย่ิงขึ้น 

กกท. ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินจาก 3 แบบวัด ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งสิ้น 10 
ตัวชี้วัด ผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เทากับ 98.64 คะแนน และผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก (EIT) เทากับ 87.98 คะแนน เปนไปตามเกณฑเปาหมาย(รอยละ85) โดยคะแนนต่ําที่กวาเกณฑ
เปาหมาย ไดแกการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เทากับ 71.39 คะแนน ซึ่งเปนการประเมินดานการเปดเผย
ขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณ 
และงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม โดยนําผล
คะแนนจากการประเมินมาจัดหมวดหมูเพือ่พิจารณาถึงระดับความเขมงวดของมาตรการที่ควรนํามาปรับปรุง
แกไขการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ กกท. 
รวมถึงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในป พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับความเขมงวดของมาตรการ 

คะแนนที่ได ระดับมาตรการที่จะใช ความหมาย 

90.00 ขึ้นไป รักษาระดับ ดําเนินการตอเนื่อง  

85.00 – 89.99 ยกระดับ 
ปรับปรงุกระบวนการ 

การดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 

ต่ํากวา 85.00 แกไขเรงดวน แกไขขอบกพรองอยางเรงดวน 



ผลคะแนนการประเมินฯ ประจําป 2563 ตามตัวชี้วัด  

อันดับที่ ดานตัวชี้วัด เกณฑ คะแนน มาตรการ 

1 การปฏิบัติหนาที่ IIT 99.50 รักษาระดับ 

2 การใชอํานาจ IIT 99.37 รกัษาระดับ 

3 การใชงบประมาณ IIT 98.27 รักษาระดับ 

4 การแกไขปญหาการทุจริต IIT 98.04 รักษาระดับ 

5 การใชทรัพยสินของราชการ IIT 98.00 รักษาระดับ 

6 การเปดเผยขอมูล OIT 92.78 รักษาระดับ 

7 คุณภาพการดําเนินงาน EIT 91.87 รักษาระดับ 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 88.69 ยกระดับ 

9 การปรับปรุงระบบการทํางาน EIT 83.36 แกไขเรงดวน 

10 การปองกันการทุจริต OIT 50.00 แกไขเรงดวน 

 
1. ผลคะแนนแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การจัดเก็บขอมูลจากบุคลากร กกท. 
(30%) 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ 

ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
99.30 รักษาระดับ 

- เปนไปตามข้ันตอนที่กําหนด 98.83 รกัษาระดับ 
- เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 99.77 รักษาระดับ 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ 
ไปกับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย
เพียงใด 

99.07 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

98.84 รักษาระดับ 

- มุงผลสําเร็จของงาน 99.77 รักษาระดับ 
- ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 98.37 รกัษาระดับ 
- พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 98.37 รกัษาระดับ 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมา
ติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือใหบริการ 
หรือไม 

100 
 

รักษาระดับ 

 - เงิน 100 รักษาระดับ 
 - ทรัพยสิน 100 รักษาระดับ 
 - ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรบั

ความบันเทิง เปนตน 
100 รักษาระดับ 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
รับสิง่ดังตอไปนี้ หรือไม 

100 รักษาระดับ 

- เงิน 100 รักษาระดับ 
- ทรัพยสิน 100 รักษาระดับ 
- ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรบั
ความบันเทิง เปนตน 

100 รักษาระดับ 

I6 
 
 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แก
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวัง
ใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

99.77 รักษาระดับ 

- เงิน 100 รักษาระดับ 
- ทรัพยสิน 100 รักษาระดับ 
- ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความสะดวก
เปนกรณีพิเศษ เปนตน 

99.30 รักษาระดับ 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด 

99.05 รักษาระดับ 

I8 
 
 

 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเดน็ดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด 

98.83 รักษาระดับ 

- คุมคา 99.30 รักษาระดับ 
- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 98.35 รกัษาระดับ 

I9 - หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

97.88 รักษาระดับ 

I10 - บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงนิ ที่เปนเท็จ เชน คา
ทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอย
เพียงใด 

96.94 รักษาระดับ 

I11 
 
 

หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

98.35 รักษาระดับ 

- โปรงใส ตรวจสอบได 98.11 รกัษาระดับ 
- เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 98.58 รักษาระดับ 

I12 
 
 

หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

98.60 รักษาระดับ 

- สอบถาม 99.30 รักษาระดับ 
- ทักทวง 97.43 รักษาระดับ 
- รองเรียน 99.06 รักษาระดับ 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด 

99.76 รักษาระดับ 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

98.80 รักษาระดับ 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมการศึกษาดู

งาน หรือการใหทุนการศกึษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
98.31 รักษาระดับ 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 
มากนอยเพียงใด 

99.76 รักษาระดับ 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความ
เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

100 
 

รักษาระดับ 

I18 
 
 

การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มาก
นอยเพียงใด 

99.60 รักษาระดับ 

- ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 99.52 รกัษาระดับ 
- มีการซื้อขายตําแหนง 100 รักษาระดับ 
- เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 99.28 รักษาระดับ 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสนิของราชการ ไปเปน
ของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

97.10 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

99.29 รักษาระดับ 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรพัยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

99.05 รักษาระดับ 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรพัยสินของราชการไปใช 
โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอย
เพียงใด 

96.17 รักษาระดับ 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

99.29 รักษาระดับ 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรพัยสินของ
ราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด 

 
97.13 รักษาระดับ 

I25 ผูบรหิารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตาน
การทุจริต มากนอยเพียงใด 

99.55 รักษาระดับ 

I26 
 
 

หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 99.32 รกัษาระดับ 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

99.32 รักษาระดับ 

- จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน 

99.32 รักษาระดับ 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอย
เพียงใด 

96.84 รักษาระดับ 

I28 
 
 

หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด 

97.53 รักษาระดับ 

- เผาระวังการทุจริต 99.10 รักษาระดับ 
- ตรวจสอบการทุจริต 96.63 รักษาระดับ 
- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 96.86 รกัษาระดับ 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ  

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทาํงาน เพ่ือปองกัน
การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

97.98 รักษาระดับ 

I30  หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน 
ทานมีความคดิเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

97.02 รักษาระดับ 

- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 98.88 รกัษาระดับ 
- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 97.98 รักษาระดับ 
- มั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 94.61 รกัษาระดับ 
- มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 96.61 รักษาระดับ 

**ผลคะแนนการประเมิน IIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 98.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง ดาน IIT  
 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 
1. ความตระหนัก  
   - การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   - ดานคณุธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
   - ความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ 
ประโยชนสวนรวม 
  - การตอตานการทุจริต 
 
2. ความรูความเขาใจของบุคลากร 
   - แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
   - แผนการปองกันการทุจริต 
   - การประเมินความเสี่ยงทุจริต 
   - การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตน 
   - การจัดการขอรองเรียน 
   - การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
3. การปฏิบัติงาน 
  - มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
  - คูมือการปฏิบัติงาน 
  - แรงจูงใจ ผลตอบแทน 
 

 กิจกรรมสื่อสารการรับรู  

 การประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

 การจัดการอบรมใหความรู 

 กิจกรรมรณรงค 

 เผยแพรมาตรการ 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 

 



2. ผลคะแนนแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) – จัดเก็บขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงาน (30%) 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก

ทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
91.55 รักษาระดับ 

   - เปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด 92.35 รักษาระดับ 
 - เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 90.74 รักษาระดับ 

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

89.13 ยกระดับ 

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด 

88.33 ยกระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานท่ี
ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดงัตอไปนี้ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนญุาต หรือใหบริการ หรือไม 

100 รักษาระดับ 

- เงนิ 100 รักษาระดับ 
- ทรัพยสิน 100 รักษาระดับ 
- ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การ
ใหความบันเทิง เปนตน 

100 รักษาระดับ 

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

90.34 รักษาระดับ 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด 

87.59 ยกระดับ 

 - เขาถึงงาย ไมซับซอน 87.04 ยกระดับ 
 - มีชองทางหลากหลาย 88.14 ยกระดับ 

E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

87.22 ยกระดับ 

E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

92.77 รักษาระดับ 

E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวล
สงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

84.43 แกไขเรงดวน 

E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริต
ของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 

91.46 รักษาระดับ 

E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

84.51 แกไขเรงดวน 

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรงุวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

82.81 แกไขเรงดวน 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม 
 

92.59 รักษาระดับ 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรบับริการ ผูมาติดตอ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดขีึ้น มากนอยเพียงใด 

74.46 แกไขเรงดวน 

E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรงุการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด 

82.44 แกไขเรงดวน 

 
**ผลคะแนนการประเมิน EIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 87.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง ดาน EIT   
 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 
1. การใหบริการ  
   - เปดโอกาสให ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงระบบการทํางาน 
   - ปรับปรงุกระบวนการทํางานใหดีขึ้น 
   - อบรมใหความรูการบริการใหกับบุคลากร 
   - มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
   - คูมือการใหบริการ 
   - นําระบบเทคโนโลยีมาใหบริการเพื่อความสะดวก
มากขึ้น  
    
2. การเปดเผยขอมูล  
   - การเผยแพรขอมูลเพื่อความสะดวกของ
ผูใชบริการ 
   - ปรับรูปแบบเว็บไซตของ กกท. ใหสะดวกตอการ
ใชงาน 
   

 กิจกรรมสื่อสารการรับรู 

 จัดทําแบบประเมิน 

 ปรับปรุงกระบวนงาน 

 จัดอบรมใหความรู 

 มาตรการที่เก่ียวของ 

 จัดทําคูมือการใหบริการ 

 การประชุมชี้แจง 

 การประชาสัมพันธ 

 



3. แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (OIT) – การประเมินจากระบบการดําเนินงานของหนวยงาน 
(40%) 

 

ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 
O1 โครงสราง 100 รักษาระดับ 

O2 ขอมูลผูบริหาร 100 รักษาระดับ 

O3 
อํานาจหนาที ่
ความเห็นจาก ป.ป.ช. ไมไดแสดงขอมูลหนาที่และอํานาจของ
หนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

0 แกไขเรงดวน 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100 รักษาระดับ 

O5 ขอมูลการติดตอ 100 รักษาระดับ 

O6 กฎหมายที่เก่ียวของ 100 รักษาระดับ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100 รักษาระดับ 

O8 Q&A 100 รักษาระดับ 

O9 Social Network 100 รักษาระดับ 

O10 แผนดําเนินงานประจําป 100 รักษาระดับ 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจาํป รอบ 6 เดือน 100 รักษาระดับ 

O12 รายงานผลการดาํเนินงานประจําป 100 รักษาระดับ 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 รักษาระดับ 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100 รักษาระดับ 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100 รักษาระดับ 

O16 รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจการใหบริการ 100 รักษาระดับ 

O17 E-Service 100 รักษาระดับ 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 100 รักษาระดับ 

O19 
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  
รอบ 6 เดือน 

100 รักษาระดับ 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 100 รักษาระดับ 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 รักษาระดับ 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100 รักษาระดับ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 รักษาระดับ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดปุระจําป 100 รักษาระดับ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 รักษาระดับ 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 รักษาระดับ 



ขอ หัวขอการประเมิน คะแนน มาตรการ 

O27 

หลักเกณฑการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคค 
ความเห็นจาก ป.ป.ช. ไมไดแสดงหลักเกณฑฯ ที่ครบถวน ไดแก 1.
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
3.การพัฒนาบุคลากร 4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 5.การ
ใหคุณโทษและสรางขวัญกําลงัใจ 

0 แกไขเรงดวน 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 100 รักษาระดับ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100 รักษาระดับ 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100 รักษาระดับ 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจาํป 100 รักษาระดับ 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100 รักษาระดับ 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100 รักษาระดับ 

O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 100 รักษาระดับ 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 รักษาระดับ 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 100 รักษาระดับ 

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 รักษาระดับ 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100 รักษาระดับ 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 100 รักษาระดับ 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
รอบ 6 เดือน 

100 รักษาระดับ 

O41 รายงานผลการดาํเนินการปองกันการทุจริตประจําป 100 รักษาระดับ 

O42 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
ความเห็นจาก ป.ป.ช. ไมไดแสดงการวิเคราะหผลการประเมนิITA 
ป2562 และนําประเด็นสําคัญท่ีบกพรอง จุดออน หรือโอกาสใน
การปรับปรุงพัฒนา และนํามาจัดทํามาตรการขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมฯ ในหนวยงานใหดีขึ้น สอดคลองผลการวิเคราะห 

0 แกไขเรงดวน 

O43 

การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 
ความเห็นจาก ป.ป.ช. ไมไดแสดงการวิเคราะหผลการประเมนิITA 
ป2562 และนําประเด็นสําคัญท่ีบกพรอง จุดออน หรือโอกาสใน
การปรับปรุงพัฒนา และนํามาจัดทํามาตรการขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมฯ ในหนวยงานใหดีขึ้น สอดคลองผลการวิเคราะห 

0 แกไขเรงดวน 

 
**ผลคะแนนการประเมิน OIT ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 71.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 



ประเด็นและประเภทของมาตรการที่ควรใชเพื่อปรับปรุง ดาน OIT  
 

ประเด็น ประเภทมาตรการ 
1. การเผยแพรขอมูล  
   - ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต www.sat.or.th  
ใหเขาถึงงาย ชัดเจนและครบถวน 
    
2. หลักเกณฑทรัพยากรบุคคล 
   - จ ัดทําและทบทวนหลักเกณฑใหครบถวน 
 
3. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงาน 
   - จัดทําบทวิ เคราะหผลการประเมิน ITA 
ใหครบถวน 

 ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพรขอมูล 

 จัดทําหลักเกณฑ 

 จัดทําแผนงาน และการกํากับติดตามผล 

 จัดทําบทวิเคราะห 

 

มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ กกท. 
กกท. มีความมุงมั่นในการพัฒนาหนวยงานไปสูการเปนองคกรโปรงใส และแบบอยางในการ

ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยไดมีการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกําหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงการดําเนินงานในแตละดาน 
ดังน้ี 

ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
  จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช

ทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต มีความโปรงใส สามารถดําเนินการตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมในการดําเนินงานที่เปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล

มีความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานจะตองสรางความตระหนักรูในเรื่อง

การตอตานการทุจริต การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อ

กาวไปสูองคกรโปรงใสอยางแทจริง 

ดานผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) 
  จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

จะตองมีการแกไขเรงดวนในดานการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนา

หนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการ

เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให

สอดคลองกับความตองการดวย 

 



ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

  การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน พบวาเว็บไซตของหนวยงานควรมี
การปรับรูปแบบใหมีความชัดเจน ครบถวนของขอมูลใหมากข้ึน โดยเฉพาะดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ควรจัดทําหลักเกณฑใหครบถวน งายตอการเขาถึงบนหนาเว็บไซต นอกจากนี้ตองแสดง
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนตองแกไข
เรงดวน  

เครื่องมือ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ รายงานผล 

ดาน IIT 

1. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
   - การอบรมใหความรูในการจัดซื้อจัดจาง 
   - การจัดอบรมใหกับผูบริหาร 
   - การจัดอบรมใหกับพนักงานใหม  

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก รายไตรมาส 

2. จัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 - เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการดําเนินงาน   
 - รวมแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ป ทุกฝาย/สํานัก รายไตรมาส 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมในการ
ตอตานการทุจริตภายในองคกร 

1 ครั้ง/ป 
ฝายนโยบาย 

และแผน 
รายไตรมาส 

ดาน EIT 

1. ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

2. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

3. การจัดประชุมเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียของ 
กกท. มีสวนรวม 
  - มาตราการผูมีสวนไดสวนเสียมสีวนรวม 
  - การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ 
  - การจัดประชุมเพื่อรวมวางแผนยุทธศาสตรใน
การบริหารงาน 
  - การจัดประชุมเพื่อรับฟงเสียงสะทอนจาก
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดป ทุกฝาย/สํานัก รายเดือน 

ดาน OIT 

1. ปรับปรุ งรูปแบบเว็บไซต  www.sat.or.th 
ใหเขาถึงงาย ชัดเจนและครบถวน  

ตลอดป ฝายสารสนเทศฯ รายเดือน 

2. จัดทํา/ทบทวนหลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหครบถวน 

5 หลักเกณฑ ฝายทรัพยฯ รายป 

3. จัดทําบทวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําป 2563 ใหครบถวน 

1 ฉบับ ฝายนโยบายฯ รายป 


