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ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยวิเคราะห์ข้อคำถามที่มีคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน 

ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  

ของ สทอภ. 
แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  คะแนน 87.04 คำถาม   6 ข้อ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

78.9 1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วนนี้
เกิดจากการให้บริการของฝา่ยพัสดุ 
และฝา่ยการคลัง เนื่องจากเป็น
เพียง 2 หน่วยงานท่ีการกำหนด
ขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน 
และการใหค้ะแนนในส่วนท่ี 1 นี้ 
เป็นบุคลากรของ สทอภ. ทั้งหมด 
2. คาดว่าการประเมินที่ให้คะแนน
การทำตามขั้นตอนท่ีกำหนดน้อยนี้ 
เป็นเพราะขั้นตอนการดำเนินการ
ซับซ้อน และต้องใช้เอกสาร
ประกอบมากเกินไป จึงมีการส่ง
เอกสารกลับไปกลับมา ผู้ให้การ
ประเมินจึงเช่ือว่าไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน 
3. คาดว่าการประเมินที่ให้คะแนน
ตามระยะเวลาที่กำหนดน้อย เกิด
จากระยะเวลาที่ดำเนินการเกินกวา่
ที่กำหนดไว้ในข้ันตอนจริง แต่
ปัญหาโดยแท้เกิดจากการให้
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงมีการ
ส่งเอกสารกลับไปกลับมา 

1. ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการคลังมี SOP 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และระยะเวลาไว้แล้ว โดย
ขั้นตอน วิธีการนั้น มีการกำหนดไว้ให้
สอดคล้องกับ พรบ. จดัซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่า
ด้วยการคลัง 
2. ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน SOP นั้น 
มีการกำหนดระยะเวลาซึ่งเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบ หากไมเ่ป็น
ระยะเวลาทีร่ะเบยีบกำหนดไว้ ก็มกีาร
กำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับ
ความซับซ้อนของเนื้องาน และการจัด
กลุ่มเนื้องานท่ีจะต้องทำในแต่ละ
สัปดาห์ เพื่อใหส้ามารถทำงานปรมิาณ
มากๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสมได ้

1. จะรับไปศึกษาขั้นตอนท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
หรือระเบียบ โดยจะลดขั้นตอนลง โดยนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน 
2. นำระบบ Platform online มาใช้ลดระยะเวลาในการทำงาน 
3. ทำการสื่อสารกับบุคลากรภายใน สทอภ. ให้รับทราบถึงวิธีการทำงาน 

ดำเนินงานแล้ว 
แจ้งเวียนบุคลากร ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. เพื่อสื่อสารกับ
บุคลากรภายใน สทอภ. ใหร้ับทราบถึงวิธีการทำงาน 
http://budget.gistda.or.th:8080/GISTDA_CMS_UAT/Signin 

ฝพอ. /สบห. 
ฝกค. / 
สบห. 

หัวข้อการประเมิน  
-เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     80.95 
-เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 76.85 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว 
ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

76.00 1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วนนี้
เกิดจากการให้บริการของ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน สทอภ. ซึ่ง

1. ปริมาณงานของ สบห. สยศ. และ 
ฝกส. มีปริมาณมาก แต่ก็มี SOP ใน
การปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ ่
 

1. จะรับไปศึกษาขั้นตอนท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
หรือระเบียบ โดยจะลดขั้นตอนลง โดยนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน 
2. นำระบบ Platform online มาใช้ลดระยะเวลาในการทำงาน 
3. ทำการสื่อสารกับบุคลากรภายใน สทอภ. ให้รับทราบถึงวิธีการทำงาน 

ดำเนินงานแล้ว 
1. สบห. สยศ.  ฝกส. จดัทำ SOP  
2. ฝพท. มีระบบ WFH เป็น Platform online  มาใช้ลด

ระยะเวลาในการรายงานการปฏิบตัิงาน http://wfh.gistda.or.th 

สบห.  
สยศ.  
ฝกส. 

 
 หัวข้อการประเมิน  



-บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอยา่งเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

76.00 คาดว่ามาจาก สบห. สยศ. และ 
ฝกส. ซึ่งมีปริมาณงานมาก  
 

4. จัดทำ SOP ในบางส่วนงานท่ียังไม่ไดม้ีการจัดทำ SOP  
 

 
 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

77.8 1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วน
ของ “มุ่งผลสำเร็จของงาน” เกิด
จากความเข้าใจว่าเอาเวลางานไป
ทำเรื่องส่วนตัว 
2. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วน
ของ “ใหค้วามสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว” เกิดจากการที่
เวลาไปติดต่อเจ้าหน้าท่ีบางท่าน
ภายในสำนักงานไม่อยู่โต๊ะทำงาน 
หรือคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเวลา
ปฏิบัติงาน หรือใช้เวลางานลงไปทำ
ธุระส่วนตัวข้างล่าง 
3. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วน
ของ “พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง” เกดิจาก
การปฏิเสธว่าความล่าช้า หรือการ
ทำงานไม่สำเร็จ เกดิจากคนอื่น
ไม่ใช่ตนเอง 

1. มีบันทึกเวียนของผู้อำนวยการ 
สทอภ. กำกับให้เข้า และออกงานตาม
เวลาที่กำหนด 
2. มีบันทึกเวียนของผู้อำนวยการ 
สทอภ. ให้อยู่ปฏิบัติงานในสถานท่ี
ทำงาน หรือนอกสถานท่ีทำงานในกรณี
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
3. จัดทำโครงการปรับปรุง Mindset 
เพื่อให้ยอมรับความผิดพลาดของตนใน
การปฏิบัติงาน และปรบัปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 
 

1. ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรไดร้ับทราบถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  
2. ควรมีการพัฒนาให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัต/ิหลักเกณฑ์  
3. จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกฝังให้เกดิ
แรงจูงใจ และความมุ่งมั่น และดำเนินโครงการปรับปรุง Mindset ให้
สัมฤทธ์ิผล 

ดำเนินงานแล้ว 

บันทึก แจ้งเวียน ฝพท./สบห. ที่ 792/2563 เรื่องแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สทอภ. 

สบห.  
และทุก

หน่วยงาน 
หัวข้อการประเมิน  
-มุ่งผลสำเรจ็ของงาน 83.57 
-ให้ความสำคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 75.14 

-พร้อมรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิ
จากตนเอง 

74.67 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

96.65 -ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด-    ทุก
หน่วยงานท่ี
มีภารกิจ

ให้บริการ/
ผู้รับบริการ

ภายใน
หน่วยงาน 

หัวข้อการประเมิน  
-เงิน 97.63 
-ทรัพย์สิน 97.63 
-ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปน็เงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็น
ต้น 

94.67 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน

96.25      
 
 
 
 



หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน  
-เงิน 98.22 
-ทรัพย์สิน 97.04 
-ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปน็เงินได้ 
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็น
ต้น 

93.49 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้
สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

96.65      

หัวข้อการประเมิน  
-เงิน 99.41 
-ทรัพย์สิน 98.22 
-ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นคา่บริการ 

การอำนวยความสะดวกเป็นกรณพีิเศษ 
เป็นต้น 

92.31 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนน 73.2 คำถาม   6 ข้อ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

56.09 1. คาดว่าที่บุคลากรภายใน 
สทอภ. ไมร่ับทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในวงกว้าง เนื่องจากมี
บุคลากรจำนวนที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำขอ
งบประมาณ และการ Defend 
การจัดทำงบประมาณในขั้นตอน
ต่างๆ  
2. บุคลากรภายใน สทอภ. ไม่ให้
ความสนใจเมื่อมีการแจ้งเวียน
งบประมาณประจำปีจึงไม่รู ้
 

1. การจัดทำคำของบประมาณ และ
การ Defend งบประมาณ ถูกจัดทำ
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแจ้งเวียนงบประมาณประจำปี 
เมื่อคณะกรรมการ สทอภ. อนุมัต ิ

1. สื่อสารให้บุคลากร แต่ละหน่วยย่อยของ สทอภ. รับรู้รบัทราบถึงการขอ
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 
2. จัดทำกิจกรรมสื่อสารเกีย่วกับงบประมาณประจำปี เมื่อคณะกรรมการ 
สทอภ. อนุมัติงบประมาณประจำปีแล้ว 

ดำเนินงานแล้ว  
โดยแจ้งเวียนเป็นบันทึกถึงทุกหน่วยงาน ให้บุคลากร แตล่ะหน่วย
ย่อยของ สทอภ. รับรู้รบัทราบถึงการของบประมาณในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

ทุกหน่วย
ภายใน 
สทอภ. 

 
ฝยผ./สยศ. 

หัวข้อการประเมิน  

-ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

56.09 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

73.77 1. คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วน
ของ “คุ้มค่า” และ “ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว”้ เนื่องจากบุคลากรไมร่ับรู้
รับทราบว่ามีการของบประมาณ

เหมือนกับ ข้อ I7 เหมือนกับ ข้อ I7 และทำการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงผลการประเมิน
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

ดำเนินงานแล้ว  
โดยแจ้งเวียนเป็นบันทึกถึงทุกหน่วยงาน ให้บุคลากร แตล่ะหน่วย
ย่อยของ สทอภ. รับรู้รบัทราบถึงการของบประมาณในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

ทุกหน่วย
ภายใน 
สทอภ. 

หัวข้อการประเมิน  
-คุ้มค่า 73.42 



-ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

74.12 อย่างไร และจะมีการใช้
งบประมาณอย่างไร 
 

ฝตป. ,
ฝยผ./สยศ. 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

83.99 1. คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วน
ของ “หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด” เนื่องจากบุคลากรไมร่ับรู้
รับทราบว่ามีการของบประมาณ
อย่างไร และจะมีการใช้
งบประมาณอย่างไร 
 

เหมือนกับ ข้อ I7 เหมือนกับ ข้อ I7 ดำเนินงานแล้ว  
โดยแจ้งเวียนเป็นบันทึกถึงทุกหน่วยงาน ให้บุคลากร แตล่ะหน่วย
ย่อยของ สทอภ. รับรู้รบัทราบถึงการของบประมาณในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

ทุกหน่วย
ภายใน 
สทอภ. 

ฝยผ./สยศ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มาก
น้อยเพียงใด 

83.99 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

83.29 1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วนนี้ 
เกิดจากในปีงบประมาณ 2563 มี
การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาเป็นเทจ็  

1. มีการตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริง 
และสอบสวนทางวินัย 
2. มีการออกบันทึกเวียนกำกับให้
เบิกจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาเฉพาะสิ่งที่
จำเป็น 
 

มีการกลั่นกรอง และกำกับการของบประมาณค่าทำงานล่วงเวลา โดยให้ทำ
เฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น 
 

ดำเนินงานแล้ว 
โดยแจ้งเวียนเป็นบันทึกถึงทุกหน่วยงาน ให้บุคลากร แตล่ะหน่วย
ย่อยของ สทอภ. รับรู้รบัทราบถึงการกลั่นกรอง และกำกับการขอ
งบประมาณค่าทำงานล่วงเวลา  

ทุกหน่วย
ภายใน 
สทอภ. 

ฝยผ./สยศ. 
หัวข้อการประเมิน  
-บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิก
จ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือคา่เดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

83.29 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ในลักษณะดังต่อไปนี้ มากนอ้ยเพียงใด 

79.89 1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วน
ของ “โปร่งใส ตรวจสอบได้” และ 
“เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง” เกิดจากมีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และวิธี
เฉพาะเจาะจงจำนวนมาก 

มีการออกแบบฟอร์มใหม่ใหร้ะบุถงึ
เหตุผลการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
และวิธีเฉพาะเจาะจง มิใช่แค่อ้างข้อ
บทตามระเบียบ 

กำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาก่อน ยกเว้นมเีหตผุลความ
จำเป็นจริงๆ จึงให้มีการจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดำเนินงานแล้ว 
แจ้งเวียนหน้าเว็ปไซต์ สทอภ.  
https://www.gistda.or.th/main/th/procurement 

ฝพอ./สบห. 
ฝพย./สอร. 

 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 79.40 

-เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

80.39 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน 
มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

62.23 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เกิดจากความไมเ่ข้าใจกันในการ
สื่อสาร เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยย่อยภายใน สทอภ.  

1. รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตร
มาส 

เหมือนกับ ข้อ I7 ดำเนินงานแล้ว 
แจ้งเวียนหน้าเว็ปไซต์ สทอภ.  
https://www.gistda.or.th/main/th/procurement 

ฝยผ./สยศ. 

หัวข้อการประเมิน  
-สอบถาม 64.11 



-ทักท้วง 60.96 
-ร้องเรียน 61.62 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ คะแนน 80.42 คำถาม   6 ข้อ 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

73.57 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เกิดจากความไม่พึงพอใจ หรือไม่
เข้าใจในการสื่อสารการมอบหมาย
งานของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 

 ทุกตำแหน่งมีรายละเอียด  job 
description 

การมอบหมายงานผู้บังคับบญัชาควรช้ีแจงกับเจ้าหน้าที่ ต้องมีการสือ่สาร
กันเพ่ิมขึ้นและมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

ดำเนินงานแล้ว 

สทอภ. มีมอบหมายงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรทุกตำแหน่ง

ตามรายละเอียด  job description  

ฝพท./สบห. 

และทุก
หน่วยงาน 

หัวข้อการประเมิน  
-ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

73.57 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

71.33 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เกิดจากการไดร้ับเงินเดือนข้ึนไม่
ตรงใจกับท่ีผู้ปฏิบตัิงานจะได้รบั 

1. ระเบียบวา่ด้วยการพัฒนาองค์กร
และบุคลากร และบรหิารงานบุคคล ท่ี
ประกาศทางหน้าเว็บไซด์ สทอภ.  
2. กรอบการประเมินผล   การ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 

สื่อสารกับเจ้าหน้าท่ี  หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลปฏิบตังิาน
อย่างชัดเจน ผู้บังคับบญัชาควรสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ช้ีแจงถึงผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับ 

ดำเนินงานแล้ว 

สทอภ.มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่  หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินผลปฏิบตัิงาน โดยการแจง้เวียน ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. 
https://gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o27-no-

4-2021.pdf 

ฝพท./สบห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ตามระดับคณุภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

71.33 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

71.13 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษามีจำนวนน้อยลง  

หลักเกณฑ์และคณะทำงานพิจารณา
เรื่องการให้ทุนการศึกษา การอบรม 

และการศึกษาดูงาน 

สื่อสารกับเจ้าหน้าท่ี  ถึงงบประมาณที่ไดร้ับ และผลการคดัเลือกตาม
หลักเกณฑ์และคณะทำงานพิจารณาเรื่องการให้ทุนการศึกษา การอบรม 

และการศึกษาดูงาน  

ดำเนินงานแล้ว 
สทอภ.มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่  หลักเกณฑ์และคณะทำงาน
พิจารณาเรื่องการให้ทุนการศึกษา การอบรม และการศึกษาดูงาน
โดยการแจ้งเวียน ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. 
https://gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/026-4.pdf 

ฝพท./สบห 

และทุก
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

71.13 

I16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด 

90.9      

หัวข้อการประเมิน  
-ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

90.90 

I17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ
ในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

93.57      

หัวข้อการประเมิน  



-ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมคีวามเสี่ยงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 

93.57 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงาน
ของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

82.03 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เกิดจากตำแหน่งบริหาร และ
ตำแหน่งวิชาการที่ไดเ้งินประจำ
ตำแหน่งมีจำนวนจำกดั ทำให้
บุคลากรของ gistda ไม่ได้รับการ 
promote ทุกคน 

มีแนวปฏิบัติการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวแนวปฏบิัติการประเมินเข้าสูต่ำแหน่ง และ
จำนวนกรอบตำแหน่งบรหิาร และตำแหน่งวิชาการ 

ดำเนินงานแล้ว 
 สทอภ.มีการสื่อสารกับเจา้หน้าท่ี  แนวปฏิบัติการประเมินเข้าสู่
ตำแหน่ง ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. 
https://gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/026-
2careerpath.pdf 

ฝพท./สบห. 

ทุก
หน่วยงาน 

หัวข้อการประเมิน  
-ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 77.93 
-มีการซื้อขายตำแหน่ง 90.83 
-เอื้อประโยชน์ให้กลุม่หรือพวกพ้อง 77.33 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 72.75 คำถาม   6 ข้อ 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

85.99      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน  
-บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

85.99 

I20 ข ั ้ นตอนการขออน ุญาต เพ ื ่ อ ยื ม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน  มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด 

58.52 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการให้ยมื
ทรัพย์สินของราชการนาน และไม่
เพียงพอ 

1. การจัดทำทะเบยีนครภุัณฑ์ และ
ทะเบียนการยืมใช้ทรัพย์สินของ
สำนักงาน 
2. มีแบบฟอร์ม และขั้นตอนในการยืม
แล้ว 
 

สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรของ สทอภ. ว่ามีการยืมวสัดุครุภณัฑ์
จำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ก่อนให้ยืม 
และบางครั้งอาจไม่เพยีงพอ 

ดำเนินงานแล้ว 
ผู้บริหารได้มีบญัชาให้ ฝพอ. ดำเนนิมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เกีย่วกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้รอบคอบ พร้อม
ทั้งให้รายงานควบคุมการบริหารจดัการ เป็นระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 

ฝพอ./
สบห. 
ฝทก./
สบห. 

หัวข้อการประเมิน  
-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรพัย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

58.52 

I21 ถ ้าต ้องม ีการขอยืมทร ัพย ์ส ินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

73.33 คาดว่าคะแนนที ่ได้น้อยในส่วนนี้ 
เนื ่องจากมีบุคลากรบางท่านหยิบ
วัสดุ ครุภ ัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้ขอ
อนุญาต 

1. การจัดทำทะเบยีนครภุัณฑ์ และ
ทะเบียนการยืมใช้ทรัพย์สินของ
สำนักงาน 
2. มีแบบฟอร์ม และขั้นตอนในการยืม
แล้ว 

 

มีการกำกับให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการยมืให้เหมาะสม ดำเนินงานแล้ว 
ผู้บริหารได้มีบญัชาให้ ฝพอ. ดำเนนิมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้รอบคอบ พร้อม
ทั้งให้รายงานควบคุมการบริหารจดัการ เป็นระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 

ฝพอ./
สบห. 
ฝทก./
สบห. 

หัวข้อการประเมิน  
-ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ

73.33 



ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ
นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหนว่ยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.81      

หัวข้อการประเมิน  
-บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.81 

I23 ท่านรู้แนวปฏบิัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

64.55 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่รับรู้รับทราบ
ถึงขั้นตอนการยืม และการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. การจัดทำทะเบยีนครภุัณฑ์ และ
ทะเบียนการยืมใช้ทรัพย์สินของ
สำนักงาน 
2. มีแบบฟอร์ม และขั้นตอนในการยืม
แล้ว 

 

สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรของ สทอภ. ให้รับรู้รับทราบถึงวิธีการยืม 
และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ดำเนินงานแล้ว 
ผู้บริหารได้มีบญัชาให้ ฝพอ. ดำเนนิมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้รอบคอบ พร้อม
ทั้งให้รายงานควบคุมการบริหารจดัการ เป็นระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ และสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากร
ของ สทอภ. ให้รับรู้รับทราบถึงวิธีการยืม และใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สบห./ฝพอ. 

หัวข้อการประเมิน  
-ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 

เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

64.55 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง 

มากน้อยเพียงใด 

63.32 เหมือน ข้อ I23 เหมือน ข้อ I23 เหมือน ข้อ I23 ดำเนินงานแล้ว 
ผู้บริหารได้มีบญัชาให้ ฝพอ. ดำเนนิมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานให้รอบคอบ พร้อม
ทั้งให้รายงานควบคุมการบริหารจดัการ เป็นระยะ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ และสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากร
ของ สทอภ. ให้รับรู้รับทราบถึงวิธีการยืม และใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สบห./ฝพอ. 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานของท่าน มีการกำกบัดูแลและรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อปอ้งกนัไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

63.32 

ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 71.03  คำถาม   6 ข้อ 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต 

มากน้อยเพียงใด 

76.75 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่
มีการจัดกจิกรรมประกาศ
เจตนารมย์การต่อต้านการทุจรติที่
ทำประจำทุกปี และมีบุคลากร 
สทอภ. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

จัดทำประกาศเจตนารมย์ ของ สทอภ. 
แต่ไมไ่ด้จดักิจกรรมการประกาศ
เจตนารมย์ เนื่องจากเกดิเหตุ Covid-
19  

จัดให้ผู ้บริหารระดับสูง ได้ประชุมร่วมกับบุคลากร เพื ่อชี ้แจงผลการ
ดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้ เน้นย้ำการต่อต้านการทุจริต การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของสำนักงาน รวมทั้งการประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มีขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

ดำเนินงานแล้ว 
สทอภ.มีการจัดทำประกาศเจตนารมย์ ของ สทอภ. ผ่านเว็ปไซต์
ของ สทอภ. และจดักิจกรรมให้บคุลากรทุกคนเขา้ร่วม 

https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-
2021.pdf 
และมีขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

ฝพท./สบห. 

หัวข้อการประเมิน  

-ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสำคญั กับการต่อต้านการทจุริต มาก
น้อยเพียงใด 

76.75 



I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

89.2     ฝพท./สบห. 

หัวข้อการประเมิน  
-ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปอ้งกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

88.89 

-จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

89.51 

 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

61.4 
 

เหมือน ข้อ I25 เหมือน ข้อ I25 เหมือน ข้อ I25 และไมส่ามารถเปดิเผยคำสั่งลงโทษทางวินัยได้ เนื่องจาก
อาจเป็นการเปดิเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

ดำเนินงานแล้ว 
สทอภ.มีการจัดทำประกาศเจตนารมย์ ของ สทอภ. ผ่านเว็ปไซต์
ของ สทอภ. และจดักิจกรรมให้บคุลากรทุกคนเขา้ร่วม 

https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-
2021.pdf  
และมีขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

ฝพท./สบห. 

หัวข้อการประเมิน  

-ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

61.4 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

65.83 เหมือน ข้อ I25  เหมือน ข้อ I25  เหมือน ข้อ I25 และไมส่ามารถเปดิเผยคำสั่งลงโทษทางวินัยได้ เนื่องจาก
อาจเป็นการเปดิเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

ดำเนินงานแล้ว 
สทอภ.มีการจัดทำประกาศเจตนารมย์ ของ สทอภ. ผ่านเว็ปไซต์
ของ สทอภ. และจดักิจกรรมให้บคุลากรทุกคนเขา้ร่วม 

https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-
2021.pdf 
และมีขั้นตอน แนวทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

ฝกส. 

หัวข้อการประเมิน  
-เผ้าระวังการทุจรติ 67.83 
-ตรวจสอบการทุจรติ 68.87 

-ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
60.79 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

71.33 คาดว่าคะแนนที ่ได้น้อยในส่วนนี้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่รับรู้รับทราบ
เ ร ื ่ อ ง ก า รนำผลตรวจสอบไป
ปรับปรุงการทำงาน เนื่องจากเป็น
เรื่องปกปิด 

ม ีบ ั นท ึ กจาก  สตส .  แจ ้ งผลการ
ตรวจสอบให้กับเฉพาะหน่วยงานที่พบ
ความบกพร่อง เพื่อนำไปปรับปรุงการ
ทำงาน 

การตรวจสอบภายใน จะมรีายงานผลการตรวจสอบ แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยผา่นผู้บังคับบญัชาเพือ่แจ้งผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้นระหว่าง
ผู้บังคับบญัชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  สมควรมีการแจ้งเวียนและสื่อสารกัน
มากขึ้น เพื่อทำความเข้าในทุกประเด็นของการปฏบิัติงาน 

ดำเนินงานแล้ว 
การตรวจสอบภายใน จะมรีายงานผลการตรวจสอบ แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยผา่นผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้นระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  
สมควรมีการแจ้งเวยีนและสื่อสารกันมากข้ึน เพื่อทำความเข้าใน
ทุกประเด็นของการปฏิบัติงาน 

สตส.  
และทุก

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

71.33 
 

 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึน้ในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

61.67 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่รับรู้รับทราบ
เกี่ยวกับข้ันตอน ช่องทางการ
ร้องเรียน และการทุจริต 

1. มหีลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียน 
และการพิจารณาร้องเรียน ของ 
สทอภ. 

สื่อสารให้ความรู้กบับคุลากรเกี่ยวกับช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนใน
เรื่องต่างๆ  

ดำเนินงานแล้ว           
  สทอภ.มีการจดัทำดังนี ้ 
1. มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียน และการพิจารณาร้องเรยีน 

ของ สทอภ. 

ฝกส. 

https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-2021.pdf
https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-2021.pdf
https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-2021.pdf
https://www.gistda.or.th/main/sites/default/files/content_file/ITA/o34-2021.pdf


 
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
ของ สทอภ. 

แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนน 86.67 คำถาม 5 ข้อ  
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

82.94 1. คะแนนที่ได้น้อยในส่วนน้ีเกิดจากการ
ให้บริการของฝ่ายพสัดุ และฝ่ายการ
คลัง ฝ่ายบริการข้อมลู  
2. คาดว่าการประเมินที่ให้คะแนนการ
ทำตามขั้นตอนท่ีกำหนดน้อยนี้ เปน็
เพราะขั้นตอนการดำเนินการซับซอ้น
และต้องใช้เอกสารประกอบมากเกินไป 
จึงมีการส่งเอกสารกลับไปกลับมา ผู้ให้
การประเมินจึงเชื่อว่าไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน 
3. คาดว่าการประเมินที่ให้คะแนนตาม
ระยะเวลาที่กำหนดน้อย เกิดจาก
ระยะเวลาที่ดำเนินการเกินกว่าที่
กำหนดไว้ในข้ันตอนจริง แต่ปัญหาโดย
แท้เกิดจากการใหเ้อกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จึงมีการส่งเอกสารกลับไป
กลับมา 

1. ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการคลัง และฝ่ายบริการ
ข้อมูลมี SOP ในการปฏบิัติงาน ซึง่กำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาไวแ้ล้ว โดย
ขั้นตอน วิธีการนั้น มีการกำหนดไว้ให้
สอดคล้องกับ พรบ. จดัซื้อจัดจา้งภาครัฐฯ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบการให้บริการของ สทอภ. 
และระเบียบว่าด้วยการคลัง …  

1. จะรับไปศึกษาขั้นตอนท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ โดยจะลดขั้นตอนลง โดยนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
2. นำระบบ Platform online มาใช้ลดระยะเวลาในการทำงาน 
3. ทำการสื่อสารกับผูร้ับบริการภายนอกหน่วยงาน ให้รับทราบถึงวิธีการทำงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ  

ดำเนินงานแล้ว 
ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. 
http://budget.gistda.or.th:8080

/GISTDA_CMS_UAT/Signin 

ฝกค./สบห. 
ฝพอ./สบห. 

ฝ่ายบริการข้อมลู 
หัวข้อการประเมิน 84.48 
-เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 81.39 
-เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น 
ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

85.52      

หัวข้อการประเมิน  
-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดตอ่ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่

ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทยีมกันมากนอ้ยเพยีงใด 
85.52 

หัวข้อการประเมิน  2. ช่องทางในการร้องเรียนในเรื่อง
ต่างๆ หลายช่องทาง  ได้แก่  
  -กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
  -ช่องทางร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ 
สทอภ. 
  -มีหนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข ์ 

   ร้องเรียน 
3. ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูของผู้
ร้องเรียน เนื่องจากเป็นเรื่องลับ 

2. ช่องทางในการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ หลายช่องทาง  ได้แก่  
  -กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
  -ช่องทางร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ สทอภ. 
https://gistda.or.th/main/th/node/3117 
  -มีหนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณร์้องทุกข ์ 

   ร้องเรียน 
3. ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูของผู้ร้องเรียน เนื่องจากเป็นเรื่องลับ 

-สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 

63.71 

-สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 60.80 
-มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

62.24 

-มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อ
ตนเอง 

59.94 



คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
ของ สทอภ. 

แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู 
มากน้อยเพียงใด 

80.36 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 1. บุคลากร สทอภ. อาจมี
การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่ผู้ขอรบั
บริการ เนื่องจากขาดทักษะในการ
สื่อสาร 
2. บุคลากร สทอภ. ไม่มคีวามรอบรู้ใน
เรื่องการปฏิบตัิหน้าที่ความรับผดิชอบที่
เพียงพอ จึงทำให้ข้อมูลคาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง 

สทอภ. มีการจัดอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้กับ
บุคลากร  ด้านการปฏิบตัิงานและการสื่อสาร 
 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ใหบ้ริการ ให้มคีวามรู้ในงานท่ีให้บริการอย่างเตม็ที่ 
เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลใหกับผู้รับบริการภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

ดำเนินงานแล้ว 
สทอภ. มีการจัดอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ เพื่อเพิ่มทักษะให้
ความรู้กับบุคลากร  ด้านการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

 

ทุกหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการ/
ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน 
หัวข้อการประเมิน  
-เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบอืนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

80.36 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ 

100 
 

     

หัวข้อการประเมิน  
-เงิน 100 
-ทรัพย์สิน 100 

-ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปน็เงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

100 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

84.53 คาดว่าคะแนนที่ได้น้อยในส่วนนี้ เกิด
จากผู้ทำการประเมินส่วนใหญ่ประมาณ 
90% ของส่วนที่ 2 นี้ เป็นผู้รับจ้างของ 
สทอภ. จ ึงทำให้ไม่เข ้าใจถ่องแท้ถึง
ภารกิจและการทำงานของ สทอภ. ที่ทำ
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

สทอภ. มีการดำเนินการเพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมในทุกปีงบประมาณ โดย
การของบประมาณให ้สอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศ แผนปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งแผนดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

จะทำการสื่อประชาสัมพันธ์บน website หลักขององค์กร ว่า สทอภ. ดำเนิน
กิจการโดยคำถึงประโยชน์ของประชาชน  และส่วนรวมเป็นหลักมาโดยตลอด และ
ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินให้เป็นกลุม่บุคคลที่มีปฏสิัมพนัธ์กับการ
ปฏิบัติงานของ สทอภ.  

ดำเนินงานแล้ว 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ดำเนินการจัดทำ
การสื่อประชาสัมพันธ์บน website 
หลักขององค์กร ว่า สทอภ. ดำเนนิ
กิจการโดยคำถึงประโยชน์ของ
ประชาชน  และส่วนรวมเป็นหลัก
มาโดยตลอด และทำการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผู้ประเมินให้เป็นกลุม่
บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการ/
ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน  

-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

84.53 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนน 78.35 คำถาม 5 ข้อ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

74.71 คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 
สทอภ. มีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูล
ผ่านช่องทาง Website Facebook และ 

ในขณะนี้ สทอภ. มีช่องทางการเขา้ถึงข้อมูล
ขององค์กรโดยผ่านทาง Website, 
Facebook และ Twitter ของ สทอภ.  

1. พัฒนาเว็บไซด์ใหเ้ข้าถึงข้อมูลง่าย ไม่ซับซ้อน  
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบริการภายนอกไดร้ับทราบช่องทางการสื่อสาร การให้
ข้อมูลของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ (Website, Facebook และ Twitter 
ของ สทอภ.) 

ดำเนินงานแล้ว 
ดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์ใหเ้ข้าถึง
ข้อมูลง่าย ไมซ่ับซ้อน   

ฝทก./สบห. 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน  
-เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 76.35 



คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
ของ สทอภ. 

แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

-มีช่องทางหลากหลาย 

73.08 

Twitter ของ สทอภ. แล้ว แต่ปัญหา
เกิดจากช่องทางดังกล่าวมีการความ
ซับซ้อน และเข้าถึงข้อมลูยาก 

Website : 
https://gistda.or.th/main/th 
Facebook : 
https://www.facebook.com/gi
stda/ 
Twitter : 
https://twitter.com/gistda 

 
 

 

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

 

72.09 เหมือน ข้อ E6 เหมือน ข้อ E6  เหมือน ข้อ E6 ดำเนินงานแล้ว 
ดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์ใหเ้ข้าถึง
ข้อมูลง่าย ไมซ่ับซ้อน   
Website : 
https://gistda.or.th/main/th 
Facebook : 
https://www.facebook.com/gi
stda/ 
Twitter : 

https://twitter.com/gistda 

ฝทก./สบห. 

หัวข้อการประเมิน  

-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ม ี

การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพยีงใด 

72.09 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

84.38 
 

คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 
ผู้รับบริการไม่ทราบว่า สทอภ. มีช่องทาง
ในการรับฟังคำติชม หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ  

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ให้ผู้รับบริการ ผ่านทาง Website สทอภ.  
2. มีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการภายนอกซึ่งสามารถใหข้้อติชม 
หรือข้อคิดเห็นแก่การดำเนินงาน/การ
ให้บริการได ้

สื่อสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับบริการ 
ผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ สทอภ.  

ดำเนินงานแล้ว 
1. ผ่านเว็ปไซต์ของ สทอภ. 

https://gistda.or.th/main/th 
2. Facebook ของ สทอภ. 

https://www.facebook.com/gi
stda/ 

ฝทก./สบห. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชม
หรือความคดิเห็นเกีย่วกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม ่

84.38 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมขี้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด 

84.02 
 

คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 
1. ผู้รับบริการไม่ทราบว่า สทอภ. มี
ช่องทางในการช้ีแจง และตอบคำถาม
เกี่ยวกับข้อสงสัยของ สทอภ.  
2. เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ที่รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูล ไม่สามารถตอบคำถามข้อ
สงสัยของผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน 

1. สทอภ. มีช่องทางในการช้ีแจง และตอบ
คำถาม ให้ผู้รับบริการ ผ่านทาง Website, 
Facebook และ Twitter ของ สทอภ. 
2. สทอภ. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการขอ้มูล (Call 
Center)  

1. ให้ความรู้กับเจ้าหนา้ที่ให้บริการข้อมูล (Call Center) เกี่ยวกับภารกิจการ
ดำเนินงานขององค์กรให้ครบทุกมติิ 
2. ปรับปรุง Website, Facebook และ Twitter ของ สทอภ. ใหเ้ขา้ถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการช้ีแจง และตอบคำถามได้ง่าย 

ดำเนินงานแล้ว 
1. สทอภ. มีช่องทางใน                
การช้ีแจง และตอบคำถาม            
ให้ผู้รับบริการ ผ่านทาง Website, 
Facebook และ Twitter ของ 
สทอภ. 
2. สทอภ. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูล (Call Center) 

ฝทก./สบห.  
และทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  

-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสยัเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

84.02 

https://gistda.or.th/main/th
https://www.facebook.com/gistda/
https://www.facebook.com/gistda/
https://gistda.or.th/main/th
https://www.facebook.com/gistda/
https://www.facebook.com/gistda/
https://gistda.or.th/main/th
https://www.facebook.com/gistda/
https://www.facebook.com/gistda/


คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
ของ สทอภ. 

แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

76.56 
 

คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจากผู้รับบริการภายนอกไม่รบัรู้
รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอน ช่องทางการ
ร้องเรียน และการทุจริต 

1. มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียน และการ
พิจารณาร้องเรียน ของ สทอภ. 
2. ช่องทางในการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
หลายช่องทาง  ได้แก่  
  -กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
  -ช่องทางร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ สทอภ. 
  -มีหนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณร์้องทุกข ์ 

   ร้องเรียน 
 

1. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์กับผู้รับบริการภายนอกเกี่ยวกับช่องทางในการร้องเรียน 
การทุจริตในเรื่องต่างๆ  
2. ปรับปรุง Website, Facebook และ Twitter ของ สทอภ. ใหเ้ขา้ถึงช่องทางใน
การร้องเรียน การทุจรติได้ง่าย 

ดำเนินงานแล้ว                    
สทอภ.มีการจัดทำดังนี ้

  1. มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ร้องเรียน และการพิจารณา
ร้องเรียน ของ สทอภ. 
2. ช่องทางในการร้องเรียนในเรื่อง
ต่างๆ หลายช่องทาง  ได้แก่  
  -กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
  -ช่องทางร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ 
สทอภ. 
  -มีหนังสือถึงคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข ์ 

   ร้องเรียน 
3. ไม่มีการเปิดเผยข้อมลูของผู้
ร้องเรียน เนื่องจากเป็นเรื่องลับ 

ฝทก./ฝกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาตดิต่อ
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
หรือไม ่

 
 

 

76.56 

ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนน 81.04 คำถาม 5 ข้อ 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

 

80.91 
- 

คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 
1. ข้ันตอนการดำเนินการซับซ้อนและ
ต้องใช้เอกสารประกอบมากเกินไป จึงมี
การส่งเอกสารกลับไปกลับมา ผู้ใหก้าร
ประเมินจึงเช่ือว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
2. เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ที่รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูล ไม่สามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน 

มีการประเมินความพึงพอใจจากผูร้ับบริการ
ภายนอกซึ่งสามารถให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

1. จะรับไปศึกษาขั้นตอนท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ โดยจะลดขั้นตอนลง โดยนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
2. นำระบบ Platform online มาใช้ลดระยะเวลาในการทำงาน 
3. ทำการสื่อสารกับผูร้ับบริการภายนอกหน่วยงาน ให้รับทราบถึงวิธีการทำงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ 

ดำเนินงานแล้ว                    
รายงาน การสำรวจความพึงพอใจ 
และพัฒนาการให้บริการ ทุกสิ้นป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการ/
ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน 
หัวข้อการประเมิน  
-เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคณุภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

80.91 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขัน้ตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

79.56 
 

เหมือน ข้อ E11 เหมือน ข้อ E11 เหมือน ข้อ E11 ดำเนินงานแล้ว                    
รายงาน การสำรวจความพึงพอใจ 
และพัฒนาการให้บริการ ทุกสิ้นป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการ/
ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน 

 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บรกิารดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

79.56 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

96.77 
 

 
  
  
  

  
  
  

  



คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปญัหา การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
ของ สทอภ. 

แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยมีาใช้
ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

96.77 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

71.62 
 

คาดว่าคะแนนทีไ่ด้น้อยในส่วนน้ี 
เนื่องจาก 
ผู้รับบริการไม่ทราบว่า สทอภ. มีช่องทาง
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรบัปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน 

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ให้ผู้รับบริการ ผ่านทาง Website สทอภ. เพื่อ
นำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการ  
2. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีเข้ามีส่วนร่วม
ในการกำหนดแผน/ยุทธศาสตร ์
 

1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับบริการ 
ผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ สทอภ.  
2. ปรับปรุง Website สทอภ. ใหม้ีช่องทางในการรับฟังความคิดเหน็ และ
ข้อเสนอแนะ  

ดำเนินการแล้ว 
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับบริการ ผ่านทาง 
Website สทอภ. เพื่อนำไป
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการ  
 

 

ทุกหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการ/
ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  
-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รบับริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วน
ร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานไดด้ีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.62 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึน้ มากน้อยเพียงใด 

76.35 
 

1. คาดว่าคะแนนท่ีได้น้อยในส่วนนี้ 
เนื่องจากผู้รับริการไม่ทราบถึงขั้นตอน
การดำเนินงาน และการให้บริการของ 
สทอภ. และเมื่อเกดิความล่าช้า สทอภ. 
ไม่ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับ
ผู้รับบริการทราบ จึงทำให้เข้าใจว่าการ
ดำเนินงานไม่โปร่งใส 

1. ปริมาณงานของ สบห. และ ฝ่ายบริการ
ข้อมูล มีปรมิาณมาก แต่ก็มี SOP ในการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ ่
 

1. จะรับไปศึกษาขั้นตอนท่ีมิได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ โดยจะลดขั้นตอนลง โดยนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
2. นำระบบ Platform online มาใช้ลดระยะเวลาในการทำงาน 
3. มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนภายใน SOP ให้กับผู้รบับริการทราบ  

ดำเนินงานแล้ว 
1. มีระบบ WFH เป็น 

Platform online  มาใช้ลด
ระยะเวลาในการรายงานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
http://wfh.gistda.or.th 

2. ผู้รับริการสมารถเข้าถึง
ขั้นตอนการดำเนินงาน และการ
ให้บริการของ สทอภ. ผ่านเว็ปไซต์ 
ข้อมูลการติดต่อ 
https://www.gistda.or.th/main
/th/node/14 

สบห. 
ฝ่ายบริการข้อมลู 

 
 
 

 

หัวข้อการประเมิน  

-หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

76.35 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://wfh.gistda.or.th/


 
 
 
ส่วนที่ 3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็ปไซตข์องหน่วยงาน  ( Open Data Integrity and Transparency   Assessment: OIT) 

คำถาม คะแนน การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล   คำถาม 33 ข้อ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง 100     
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 ขาดเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อข้อมูลผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร โดยเพิ่ม ข้อมูลช่องทางการติดต่อ ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์  

, E-mail 
เพิ่มข้อมูลผู้บริหารดังนี้ 
1. เบอร์โทรศัพท์ 
2. E-mail 

ฝทก./สบห. 

O3 อำนาจหนา้ที ่ 100     
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพฒันาหน่วยงาน 100     
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100     
O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 100     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ 100     
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O10 แผนดำเนนิงานประจำป ี 100     
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

100     

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100     
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 100     
การให้บริการ      
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100     
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการไม่เป็นครบทั้งปีงบประมาณ 

(ข้อมูลส่งถึงแค่วันแจ้งการดำเนนิการเร่ือง ITA จาก สทอภ. ไป
ยัง ป.ป.ช.) โดยในปีงบประมาณ 2563 (สทอภ. ส่งข้อมูลถึงแค่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แทนที่จะเป็นข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 
ซึ่งเป็นวันที่ สทอภ. ส่งข้อมูลการประเมินให้กับ ป.ป.ช.) 

ส่งข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการถึงวันที่ สทอภ. ส่งข้อมูลเรื่อง ITA ให้กับ 
ป.ป.ช. 

สถิติการให้บริการตามภารกิจ ของ สทอภ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) 
1. ด้านการให้บริการจำหน่ายข้อมลูดาวเทียมและ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
2. การให้บริการด้าน Total Solutions 

ฝทก./สบห. 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

100   
 

 

O17 E-Service 100     
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100     
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

100     

O20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี 100     
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

100     

O22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

100     

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

100     

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหา
พัสดุประจำป ี

100     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100     
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

100     

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

0 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมา
ตอบไม่ครบถ้วนตามกำหนด 

นำเร่ืองนี้ ขอคำปรึกษากับ สำนกังาน ป.ป.ช.  เพื่อให้ สทอภ. รับรู้รับทราบ
ถึงข้อมูลที่ สทอภ. ต้องนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2564 
และขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่มีผลคะแนนผา่นเกณฑ์การประเมินสูงใน
ปีงบประมาณ 2563 

อธิบายหลักเกณฑ์ของ สทอภ.  ให้ตรงกับเกณฑ์
ประเมินฯและองคป์ระกอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้การตรวจประเมินฯและ
การให้คะแนนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

ฝพท./สบห. 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำป ี

0 ไม่แสดงรายละเอียดของรายงานฯ บางประการ เหมือน ข้อ O27 แสดงรายละเอียดของรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ชัดเจนมากขึ้น 

ฝพท./สบห. 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

100   
 

 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100     
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำป ี

0 ไม่แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาพรวมประจำป ี ดำเนินการใส่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาพรวมประจำปี โดยไม่
ใส่เฉพาะข้อมูลรายเดือน 

แสดงสถิติข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

ฝกส. 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

O32 ช่องทางการรับฟงัความคดิเห็น 100     
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O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

100   
 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10   การป้องกันการทุจริต   คำถาม 10 ข้อ  
เจตจำนงสุจรติของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของผูบ้ริหาร 100     
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100     
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ี 0 ไม่แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี บางประการ เหมือน ข้อ O27  สทอภ. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงดำเนินงาน 

ดังนี ้ 
1. แบบรายงานการประเมินความเสีย่ง         

 การทุจริต (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแบบฟอร์มการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงาน  
ป.ป.ท. 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอ่การทุจริต
ประพฤติมิชอบในองค์กร 

ฝตป./สยศ. 
ฝพท. 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

100   
 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100     
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

100     

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

100   
 
 

  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100     

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0 ไม่ได้แสดงผลการดำเนนิการตามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 ที่ชัดเจน 

เหมือน ข้อ O27 1. การดำเนินการรายงานผลตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน ของ 

ฝพท./สบห. 
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สทอภ. ตามนโยบายของคณะอนกุรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน   

2. โครงการการสร้างเจ้าหน้าทีรุ่่นใหม่ของ 
สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำนโยบาย
และมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน ของ สทอภ. มาสื่อสารใหค้วามรู้กับบุคลากร 

 

 
 


