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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

* บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ส่วนที่ 
1

ส่วนที่ 
3

ส่วนที่ 
2

การเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment
IIT)

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
(External Integrity 
and Transparency 
Assessment: EIT)

การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(Open Data 
Integrity and 

Transparency 
Assessment: OIT)• 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
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน

งบประมาณ
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

และการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

• ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ

ป้องกันการทุจริต



* บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ส่วนท่ี 

1

การเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal Integrity and 

Transparency Assessment  IIT)

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

• ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

• ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

• ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ

• ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

• ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

(5 ตัวชี้วัด / 30 ข้อค าถาม)

: กลุ่มตัวอย่าง 30 คน

วัตถุประสงค์ของ Slide

✓ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ สพร. ให้พนักงานรับทราบ

✓ เพ่ือให้พนักงานของ สพร. น าความรู้ ความเข้าใจที่ไดรั้บไปด าเนินการประเมิน ITA 2022
ในส่วนที่ 1 ทั้ง 5 ตัวชี้วัด (ตามรูป) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7

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

1. กรอบ แนวคิดการบริหารจัดการ

2. รายละเอียดการจัดการทั้ง 5 ตัวชี้วัด
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Monitor & ReportStandardization Internal Control

1. กรอบ แนวคิดการบริหารจัดการ

การวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตาม รายงานผู้บริหารการควบคุมภายใน

ส านักงานมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมีประสิทฺธิภาพในเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ 
การใช้ทรัพย์สิน การใช้อ านาจของผู้บริหาร และการแก้ไขปญัหาการทุจริต โดยใช้การวางมาตรฐาน วิธีการควบคุมภายใน 
รวมถึงการติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน



9

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

1. กรอบ แนวคิดการบริหารจัดการ

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



1. การปฏิบัติหน้าท่ี : 

การก าหนดมาตรฐาน และความส าเร็จของงาน
มีการน ามาตรฐาน ISO มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน และ
มีการก าหนด ถ่ายโอนตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KPIs) ตาม
สายการบังคับบัญชาอย่างครบถ้วน เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักงาน

การสอบทานการปฏบิัตงิาน
มีการก าหนด Maker & Checker รวมถึงใช้การ Check 
& Balance ระหว่างหน่วยงานร่วมด้วย 

ระบบงานควบคุมการปฏิบัติงาน
มีการใช้ระบบงานควบคุมการอนุมัติ การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน หรือกับผู้มาติดต่อ

Three Lines of Defense
มีหน่วยงานการก ากับ ตรวจสอบการท างานท้ังจากภายใน และ
ผู้ตรวจสอบจากภายนอก

การรายงาน
มีการติดตาม รายงานการแก้ไขปัญหาการบริการของ
ส านักงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

การแจ้งเบาะแส
มีช่องทางบน Website ในการรับเรื่องร้องเรียน และ
การแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

สพร. มีการปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรม มีมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงการปฏิเสธการให้ หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด

มีการก าหนดกระบวนการปฏบิัตงิานภายใน
มีคู่มือการปฏิบัติงานภายในส านักงาน มีข้อตกลง
การให้บริการ (SLA) กับผู้ใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อส านักงาน
อย่างชัดเจน

การก าหนดนโยบาย ระเบียบ
ห้ามเจ้าหน้าที่ ให้ หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด

: 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 านาจของผู้บังคับบัญชาตามกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน โดยมีความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัติ

คุณสมบัติ

ญาติสนิท
พ่ีน้อง เพื่อน

เด็กฝากคนสนิท

จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่
มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

การข้ึนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง
การก าหนด KPIs, การประเมิน Competency, ประสบการณ์การท างาน 

การบริหารงานบุคคล
มีนโยบาย ระเบียบ กระบวนการด้าน HR ในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน เช่น 
Recruitment, Retention & Contract, Career Path Development, Job 
Rotation และโครงสร้างค่าตอบแทนภายในส านักงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีระบบการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคูค่า้กบัเจ้าหนา้ที่ภายในองค์กร

การแจ้งเบาะแส
มีช่องทางบน Website ในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ

การก าหนดหนา้ที่การปฏิบตัิงาน 
มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร Function งาน Job Description รวมถึง
อ านาจอนุมัติภายในส านักงานอย่างชัดเจน

: วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา และกระบวนการ

บริหารงานบุคคล



4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ : สพร. มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม ่าเสมอ

ระบบควบคุม
การจัดท าทะเบียน และใช้ระบบงานในการ
บันทึกทรัพย์สินของส านักงานทั้งหมด 

อ านาจอนุมัติ
มีระบบการยืมทรัพย์สินเพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยก าหนด
ผู้มีอ านาจอนุมัติในการยืม และเบิกจ่ายทรัพย์สิน

การบริหารทรัพย์สิน
มีคลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บ และการส ารองพัสดุที่
สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยงาน

การติดตาม ตรวจสอบ
จัดให้มีระบบการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และ
ตรวจสอบความคงเหลือของพัสดุ และตรวจนับ
ทรัพย์สินถาวรร่วมกับคณะท างานที่แต่งตั้ง และ 
สตง. เป็นประจ าทุกปี 

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

: วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ



5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต :
สพร. มีการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการป้องกัน 
การเฝ้าระวัง รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่

การป้องกันการทุจริต

การเฝ้าระวังการเกิดทุจริต

กระบวนการท างาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน Workflow และจุดควบคุมควบคุมภายในที่ชัดเจน เช่น การสอบทานโดยหัวหน้า
งาน การ Check & Balance ภายใน และระหว่างหน่วยงาน

ใช้ระบบงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน การอนุมัติงบประมาณ โครงการ และการเบิกจ่ายทรัพย์สิน

Three Lines of Defense มีผู้ประสานงานความเส่ียงภายในฝ่ายงาน หน่วยงานก ากับดูแลการควบคุมภายใน และฝ่าย
ตรวจสอบการท างาน

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และระบบการรายงาน ติดตาม ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

ความหมายและประเภทของการทุจริต

การกระท าโดยเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

มีระเบียบ นโยบาย ควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตภายในส านักงาน

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 มีโครงสร้างกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในส านักงาน

ภารกิจของสพร.

จึงต้องมีกระบวนการสร้างความโปร่งใส
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

“น าภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
(Transform Government Sector to be Digital 

Government)



วัตถุประสงค์ของ Slide

✓ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. ให้ผู้รับบริการหรือ

ผู้ติดต่อหนว่ยงานภาครัฐรับทราบ

✓ เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหนว่ยงานภาครัฐ น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปด าเนินการประเมิน ITA 2022
ในส่วนที่ 2 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด (ตามรูป) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 
2

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือ
ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
(External Integrity 
and Transparency 
Assessment: EIT)

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



16

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

Your Text Here

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

Your Text Here

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

Your Text Here

ส่วนที่ 2 (EIT) : ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. : หัวข้อ
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Monitor & ReportStandardization Internal Control

ส่วนที่ 2 (EIT) : ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพร. : การบริหารจัดการ

การวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตาม รายงานผู้บริหารการควบคุมภายใน

ส านักงานมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมีประสิทฺธิภาพในเรื่องการจัดการคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และการปรับปรุงการท างาน โดยใช้การวางมาตรฐาน วิธีการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตาม รายงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน



การก าหนดมาตรฐาน และความส าเร็จของงาน
มีการน ามาตรฐาน ISO มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน และ
มีการก าหนด ถ่ายโอนตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KPIs) ตาม
สายการบังคับบัญชาอย่างครบถ้วน เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักงาน

การสอบทานการปฏบิัตงิาน
มีการก าหนด Maker & Checker รวมถึงใช้การ Check 
& Balance ระหว่างหน่วยงานร่วมด้วย 

ระบบงานควบคุมการปฏิบัติงาน
มีการใช้ระบบงานควบคุมการอนุมัติ การปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน หรือกับผู้มาติดต่อ

Three Lines of Defense
มีหน่วยงานการก ากับ ตรวจสอบการท างานทั้งจาก
ภายใน และผู้ตรวจสอบจากภายนอก

การรายงาน
มีการติดตาม รายงานการแก้ไขปัญหาการบริการของ
ส านักงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

การแจ้งเบาะแส
มีช่องทางบน Website ในการรับเรื่องร้องเรียน และ
การแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

มีการก าหนดกระบวนการปฏบิัตงิานภายใน
มีคู่มือการปฏิบัติงานภายในส านักงาน มีข้อตกลงการ
ให้บริการ (SLA) กับผู้ใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อส านักงาน
อย่างชัดเจน

มีนโยบาย ระเบียบก าหนดห้ามให้พนักงานให้ หรือ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด

6. คุณภาพการด าเนินงาน : สพร. มีการปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรม มีมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
การปฏิเสธการให้ หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด

: วิธีการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน



การประชาสัมพันธ์     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร : สพร. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผู้รับบริการสามารถ ติชม สอบถามการท างาน/
การให้บริการ และได้จัดใหม้ีช่องทางที่สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ด้วย

ส านักงานมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของส านักงาน รวมถึงการติดต่อ สอบถาม ติชมส านักงาน 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ Website DGA, Facebook, Twitter, Instagram และ Youtube

การสอบถาม แจ้งเรื่องร้องเรียน
มีช่องทางบน Website DGA ในการรับเรื่องร้องเรียน สอบถามการให้บริการของส านักงาน

การแจ้งเบาะแสการทุจริต
มีช่องทางบน Website DGA ในการรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

มีการก าหนดมาตรฐานการตอบกลับข้อสอบถามการท างาน/ การให้บริการ
มีคู่มือการปฏิบัติงานภายในส านักงาน มีข้อตกลงการให้บริการ (SLA) กับผู้ใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อ
ส านักงานอย่างชัดเจน

การตอบค าถามแบบสองทาง
มีการจัดท าระบบ DGA Chat เพ่ือใช้ในการตอบค าถามของผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่ออัตโนมัติ



8. การปรับปรุงระบบการท างาน : สพร. มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมีช่องทางการติดต่อ การรวบรวมข้อมูล
ที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานอย่างสม่ าเสมอ

มีการรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายของ Stakeholder เพื่อทบทวนการให้บริการ และการ
จัดท าแผนงานของส านักงานในแต่ละปี 
ส านักงานให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Stakeholder ที่หลากหลายทั้งจากนโยบาย แม่บทระดับชาติ จาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน Board ผู้บริหารระดับสูงของ สพร. ไปจนถึงผู้รับบริการของส านักงานเพ่ือมาวางแผนจัดท า
แผนกลยุทธ์ของส านักงานในแต่ละปี

มีการติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงผลการให้บริการต่อผู้บริหาร 
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. อย่างสม่ าเสมอ
ส านักงานมีการจัดแบ่งโครงสร้างการด าเนินงานภายในส านักงานให้มีการติดตาม รายงานการด าเนินงานตามแผนงาน การ
ทบทวนการให้บริการต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. พิจารณาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจของส านักงาน

น าระบบมาใช้บริหารจัดการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด รวมถึง
ติดตามผลการให้บริการ การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ
ส านักงานมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานในเรื่องของการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลนยุทธ์ และการแก้ไข ติดตามปัญหาของ
ผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA) โดยได้น าข้อมูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งจากการปฏิบัติตามแผน และการ
ให้บริการรายงานให้ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ สพร. รับทราบและพิจารณาอย่างสม่ าเสมอ
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ขอบคุณครับ

ส่วนความเสี่ยงและก ากับดูแล
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)


