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อนุมัติการเผยแพร่เอกสารให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป



* บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนท่ี

1
ส่วนท่ี

3

ส่วนท่ี

2

การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment  IIT)

การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส

การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 
Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร
• ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน

• ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

• ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ

ป้องกันการทุจริต

(5 ตวัช้ีวดั / 30 ข้อค าถาม)
: กลุ่มตัวอย่าง 30 คน

(3 ตวัช้ีวดั / 15 ข้อค าถาม)
: กลุ่มตัวอย่าง 180 คน

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data    

Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)

(2 ตวัช้ีวดั / 43 ข้อค าถาม)

: Website DGA

การประเมิน ITA 2021 ของ สพร. ประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 ส่วน



✓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

รับทราบ (Stakeholder อันได้แก่ คู่ค้า คู่สัญญา Vender Outsource หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)

✓ เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปด าเนินการประเมิน ITA 2021 ในส่วนที่ 2

ท้ัง 3 ตัวชี้วัด (ตามรูป) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน

(3 ตวัช้ีวดั / 15 ข้อค าถาม)

: กลุ่มตัวอย่าง 180 คน

วัตถุประสงค์ของ Slide นี้
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การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ในส่วนที่ 2

1.

2.

การน ากรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่จับต้องได้

รายละเอียดการบริหารจัดการ

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน
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Monitor & ReportStandardization Internal Control

การวางมาตรฐานการปฏิบติังาน การติดตาม รายงานผูบ้ริหารการควบคมุภายใน

ส านักงานมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมีประสิทฺธิภาพในเรื่องการจัดการคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และการปรับปรุงการท างาน โดยใช้การวางมาตรฐาน วิธีการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตาม รายงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
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การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ในส่วนที่ 2

1.

2.

การน ากรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่จับต้องได้

รายละเอียดการบริหารจัดการ

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน



การก าหนดมาตรฐาน และความส าเรจ็ของงาน
มกีารน ามาตรฐาน ISO มาใชค้วบคุมการปฏบิตังิาน และ
มกีารก าหนด ถ่ายโอนตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของงาน (KPIs) 
ตามสายการบงัคบับญัชาอย่างครบถว้น เพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องส านกังาน

การสอบทานการปฏิบติังาน
มกีารก าหนด Maker & Checker รวมถงึใชก้าร 
Check & Balance ระหว่างหน่วยงานรว่มดว้ย 

ระบบงานควบคมุการปฏิบติังาน
มกีารใชร้ะบบงานควบคุมการอนุมตั ิการปฏบิตังิาน
ระหว่างหน่วยงาน หรอืกบัผูม้าตดิต่อ

Three Lines of Defense
มหีน่วยงานการก ากบั ตรวจสอบการท างานทัง้จาก
ภายใน และผูต้รวจสอบจากภายนอก

การรายงาน
มกีารตดิตาม รายงานการแกไ้ขปัญหาการบรกิาร
ของส านกังานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัทราบ

การแจ้งเบาะแส
มชี่องทางบน Website ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และ
การแจง้เบาะแสการทุจรติใหผู้บ้รหิารระดบัสูง
รบัทราบ

มีการก าหนดกระบวนการปฏิบติังานภายใน
มคีู่มอืการปฏบิตังิานภายในส านกังาน มขีอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิาร (SLA) กบัผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูม้าตดิต่อส านกังาน
อยา่งชดัเจน

มีนโยบาย ระเบยีบก าหนดห้ามให้พนักงานให้ 
หรือเรียกรบัเงิน ทรพัยสิ์น ประโยชน์อ่ืนใด

6. คุณภาพการด าเนินงาน : สพร. มีการปฏิบติังานท่ียึดหลกัคณุธรรม มีมาตรฐานความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน มีการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกนั รวมถึงการปฏิเสธการให้ หรือเรียกรบัเงิน ทรพัยสิ์น ประโยชน์อ่ืนใด

: วิธีการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน



การประชาสัมพันธ์     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร : สพร. มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ผู้รบับริการสามารถ ติชม สอบถามการท างาน/
การให้บริการ และได้จดัให้มีช่องทางท่ีสามารถรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานได้ด้วย

ส านักงานมีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย 
ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการสื่อสารของส านักงาน รวมถงึการตดิต่อ สอบถาม ตชิมส านกังาน 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดงัน้ี Website DGA, Facebook, Twitter, Instagram และ Youtube

การสอบถาม แจ้งเรื่องร้องเรียน
มชี่องทางบน Website DGA ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน สอบถามการใหบ้รกิารของส านักงาน

การแจ้งเบาะแสการทุจริต
มชี่องทางบน Website DGA ในการรบัเรือ่งการแจง้เบาะแสการทุจรติใหผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัทราบ

มีการก าหนดมาตรฐานการตอบกลบัข้อสอบถามการท างาน/ การให้บริการ
มคีู่มอืการปฏบิตังิานภายในส านกังาน มขีอ้ตกลงการใหบ้รกิาร (SLA) กบัผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูม้าตดิต่อ
ส านกังานอยา่งชดัเจน

การตอบค าถามแบบสองทาง
มกีารจดัท าระบบ DGA Chat เพื่อใชใ้นการตอบค าถามของผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้าตดิต่ออตัโนมตัิ



8. การปรับปรุงระบบการท างาน : สพร. มีกระบวนการทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการท างาน โดยมีช่องทางการติดต่อ การรวบรวมข้อมลู
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูร้บับริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงานของส านักงานอย่างสม า่เสมอ

มีการรวบรวมข้อมลูอย่างหลากหลายของ Stakeholder เพ่ือทบทวนการให้บริการ และ
การจดัท าแผนงานของส านักงานในแต่ละปี 
ส านกังานใหค้วามส าคญักบัการรวบรวมขอ้มลูผ่านทาง Stakeholder ทีห่ลากหลายทัง้จากนโยบาย แมบ่ทระดบัชาต ิ
จากหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชน Board ผูบ้รหิารระดบัสงูของ สพร. ไปจนถงึผูร้บับรกิารของส านกังานเพื่อมา
วางแผนจดัท าแผนกลยทุธข์องส านกังานในแต่ละปี

มีการติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงผลการให้บริการต่อผู้บริหาร 
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. อย่างสม า่เสมอ
ส านกังานมกีารจดัแบ่งโครงสรา้งการด าเนินงานภายในส านกังานใหม้กีารตดิตาม รายงานการด าเนินงานตาม
แผนงาน การทบทวนการใหบ้รกิารต่อผูบ้รหิาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. พจิารณาอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง บรรลุวตัถุประสงค ์ภารกจิของส านกังาน

น าระบบมาใช้บริหารจดัการเพ่ือติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
รวมถึงติดตามผลการให้บริการ การแก้ไขปัญหาให้กบัผู้ใช้บริการอย่างสม า่เสมอ
ส านกังานมุง่มัน่พฒันาระบบงานในเรือ่งของการตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลนยทุธ ์และการแกไ้ข ตดิตามปัญหา
ของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร (SLA) โดยไดน้ าขอ้มลูปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้จากการปฏบิตัติามแผน 
และการใหบ้รกิารรายงานใหผู้บ้รหิาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. รบัทราบและพจิารณาอย่างสม ่าเสมอ
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ทัง้หมดน้ีท าให้พวกเราเช่ือมัน่ได้ว่า 

สพร. มีความโปรง่ใสในการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2 (EIT) : ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. : ทั้ง 3 หัวข้อ

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน
• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
• ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน



ขอเชิญ ร่วมประเมนิ ITA ด้วยการ Scan QR Code
ได้ตัง้แต่บัดนีจ้นถงึ 31 พ.ค. 64 
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


