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* บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนท่ี

1
การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment  IIT)

การประเมินคณุธรรม
และความโปรง่ใส

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

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

วัตถุประสงค์ของ Slide นี้

✓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ให้พนักงานรับทราบ

✓ เพื่อให้พนักงานของ สพร. น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปด าเนินการประเมิน ITA 2021 ในส่วนที่ 1

ท้ัง 5 ตัวชี้วัด (ตามรูป) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7แนวทางการพัฒนา ITA 2021 : รายละเอียดการประเมิน
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* 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
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 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



8

การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ในส่วนที่ 1

1.

2.

การน ากรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่จับต้องได้

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

รายละเอียดการบริหารจัดการ



9

Monitor & ReportStandardization Internal Control

การวางมาตรฐานการปฏิบติังาน การติดตาม รายงานผูบ้ริหารการควบคมุภายใน

ส านักงานมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมีประสิทฺธิภาพในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน อ านาจ
ผู้บริหาร และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยใช้การวางมาตรฐาน วิธีการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน



10

การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ในส่วนที่ 1

รายละเอียดการบริหารจัดการ

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

1.

2.

การน ากรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่จับต้องได้



1. การปฏิบัติหน้าที่ : 

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

สพร. มีการปฏิบติังานท่ียึดหลกัคณุธรรม มีมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบติังาน มีการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการปฏิเสธการให้ หรือเรียกรบัเงิน ทรพัยสิ์น ประโยชน์อ่ืนใด

มีการก าหนดกระบวนการปฏิบติังานภายใน
มคีู่มอืการปฏบิตังิานภายในส านกังาน มขีอ้ตกลง
การใหบ้รกิาร (SLA) กบัผูใ้ชบ้รกิาร หรอืผูม้าตดิต่อ
ส านกังานอยา่งชดัเจน

การก าหนดนโยบาย ระเบยีบ
หา้มเจา้หน้าที ่ให ้หรอืเรยีกรบัเงนิ ทรพัยส์นิ ประโยชน์
อื่นใด

: วิธีการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่



การปฏิบัติตามกฎหมาย
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561, นโยบายรัฐบาลฯ, 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
แนวปฏิบัติของส านักนายกรัฐมนตรี, ป.ป.ช, สตง. และกรมบัญชีกลาง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจาก Stakeholder อย่างรอบด้าน
- มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงานในองค์กร

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจ
รับเป็นเจ้าหน้าที่คนละชุดกัน

Three Lines of Defense
มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับ
ตรวจสอบจากภายนอกก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา

การแจ้งเบาะแส
มีช่องทางบน Website ในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ

2. การใช้งบประมาณ :  สพร. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
มีกระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใส

การรายงาน
มีการติดตาม รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานให้ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ รับทราบอยู่
เป็นประจ า

: วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง



3. การใช้อ านาจ : สพร. มีการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาตามกระบวนการบริหารงานบุคคลทีม่ีระเบยีบและหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน โดยมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

คณุสมบติั

ญาติสนิท
พ่ีน้อง เพ่ือน

เดก็ฝากคนสนิท

จรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ี
มกีารสื่อสารแนวทางการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของเจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้ง

การขึน้เงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง
การก าหนด KPIs, การประเมนิ Competency, ประสบการณ์การท างาน 

การบริหารงานบคุคล
มนีโยบาย ระเบยีบ กระบวนการดา้น HR ในเรือ่งต่างๆอยา่งชดัเจน เช่น 
Recruitment, Retention & Contract, Career Path Development, Job 
Rotation และโครงสรา้งค่าตอบแทนภายในส านกังาน 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
มรีะบบการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคูค่า้กบัเจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร

การแจ้งเบาะแส
มชี่องทางบน Website ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการทุจรติใหผู้้บรหิาร
ระดบัสงูรบัทราบ

การก าหนดหน้าท่ีการปฏิบติังาน 
มกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์ร Function งาน Job Description รวมถงึ
อ านาจอนุมตัภิายในส านกังานอย่างชดัเจน

: วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา และกระบวนการ

บริหารงานบุคคล



4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ : สพร. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ าเสมอ

ระบบควบคมุ
การจดัท าทะเบยีน และใชร้ะบบงานในการ
บนัทกึทรพัยส์นิของส านกังานทัง้หมด 

อ านาจอนุมติั
มรีะบบการยมืทรพัยส์นิเพื่อใชป้ฏบิตังิาน โดย
ก าหนดผูม้อี านาจอนุมตัใินการยมื และเบกิจา่ย
ทรพัยส์นิ

การบริหารทรพัยสิ์น
มคีลงัพสัดุเพื่อการจดัเกบ็ และการส ารองพสัดุ
ทีส่อดคลอ้งกบัการใชง้านของหน่วยงาน

การติดตาม ตรวจสอบ
จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัดุ และ
ตรวจสอบความคงเหลอืของพสัดุ และตรวจนบั
ทรพัยส์นิถาวรรว่มกบัคณะท างานทีแ่ต่งตัง้ และ 
สตง. เป็นประจ าทุกปี 

Three Lines of Defense
มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับตรวจสอบจาก
ภายนอกก ากับ ตรวจสอบการท างานอยู่ตลอดเวลา

: วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ



5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต : สพร. มีการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการป้องกัน 
การเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่

การป้องกนัการทุจริต

การเฝ้าระวงัการเกิดทุจริต

กระบวนการท างาน มคีู่มอืการปฏบิตังิาน Workflow และจุดควบคุมควบคมุภายในทีช่ดัเจน เช่น การสอบทานโดย
หวัหน้างาน การ Check & Balance ภายใน และระหว่างหน่วยงาน

ใช้ระบบงาน ควบคุมการปฏบิตังิาน การอนุมตังิบประมาณ โครงการ และการเบกิจ่ายทรพัยส์นิ

Three Lines of Defense มผีูป้ระสานงานความเสีย่งภายในฝ่ายงาน หน่วยงานก ากบัดแูลการควบคุมภายใน และฝ่าย
ตรวจสอบการท างาน

มีช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และระบบการรายงาน ติดตาม ขอ้มลูต่างๆ ใหผู้บ้รหิารระดบัสงู
รบัทราบอย่างต่อเนื่อง

ความหมายและประเภทของการทุจริต

การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น 

มีระเบียบ นโยบาย ควบคุมดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในส านกังาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

✓ มีกล้อง CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ
✓ มีระบบติดตามกระแสความเคลื่อนไหวบนโลก Social ทีก่ล่าวถึง สพร. 
✓ มีการสื่อสารเพ่ือแจ้งเตือนภัย และความเสี่ยงต่างๆให้พนักงานรับทราบ (Risk Monitor) 
✓ มีระบบติดตาม รายงานสถานะความเสี่ยงองค์กรใหผู้้บริหาร คณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการ สพร. รับทราบทุกเดือน
✓ มีระบบ IT Security ป้องกันภัยทาง Cyber
✓ มีการก ากับ และตรวจสอบการท างานที่มีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน

- ศึกษา ท าความเข้าใจกฎ ระเบียบของส านักงาน

- เคร่งครัดกับการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่มีอยู่

- ให้ค าแนะน าเพ่ือปิดช่องโหว่การกระท าทุจริต

- ช่วยกันสอดส่อง ดูแลส านักงานให้ปลอดจากเร่ืองทุจริต

Governance Structure มโีครงสรา้งกรรมการ อนุกรรมการ ผูบ้รหิาร และหน่วยงาน
ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติภายในส านักงาน

ภารกิจของสพร.

จึงต้องมีกระบวนการสรา้งความโปรง่ใส
เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการด าเนินงานให้กบัผูมี้ส่วนได้เสีย

“น าภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั”
(Transform Government Sector to be Digital 

Government)
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ทัง้หมดน้ีท าให้พวกเราเช่ือมัน่ได้ว่า 

สพร. มีความโปรง่ใสในการด าเนินงาน

ส่วนที่ 1 (IIT) : ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. : ทั้ง 5 หัวข้อ

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ
• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต



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

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


