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ความเป็นมา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ        
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย  มุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านคุณธรรม     
และความโปร่งใสในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการมุ่งจับผิด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ   
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและระบบ      
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ      
และปัญหาในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่งผลประเมิน   
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการในการปรับปรุง/พัฒนาองค์กร และป้องกัน    
การทุจริตในมิติต่างๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรในปีถัดไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด ซึ่งส าหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงใช้กรอบการประเมินเช่นเดียวกันกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่องให้เห็นการ
พัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบวิธีการ
ประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น 
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หลักการประเมินของ ITA : เครื่องมือการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดกรอบเชื่อโยงและต่อเนื่อง  
จากการประเมินในปีที่ผ่านมา ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บข้อมูล   
จากเครื่องมือการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 

 
 
ส่วนที่ 1 :  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT 
การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงาน       

มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด 

ส่วนที่ 2 :  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT 
การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ

หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด . 

ส่วนที่ 3 :  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 ( Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT 
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลัก   

ของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง เป็นผู้ด าเนินการ
ตรวจสอบและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด 

ตารางที่ 1  แสดงเครื่องมือการประเมิน รายตัวชี้วัด 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้้าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency  

Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี  
 

ร้อยละ 30 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ร้อยละ 30 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวที่วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

ร้อยละ 40 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

30% 30% 40% 

IIT EIT OIT 
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หลักการประเมินของ ITA : การรายงานผลคะแนนการประเมิน 
การค้านวณผลคะแนนการประเมิน 
 การประมวลผลคะแนน ระบบ ITAS จะประมวลผลการประเมินของหน่วยงานภาครัฐอัตโนมัติ        
โดยมีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
โดยแยกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 1000 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 
00.00 – 49.99 F 

 
ผลคะแนนตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ 

 ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดตามนโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
นอกจากนี้ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

คะแนนข้อค้าถาม คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเครื่องมือ 

 
คะแนนจาก 
ผูป้ระเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกขอ้ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดยอ่ย 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวช้ีวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ย 
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกข้อ 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกข้อ 

ถ่วงน้้าหนัก 
ร้อยละ 30 

ถ่วงน้้าหนัก 
ร้อยละ 30 

ถ่วงน้้าหนัก 
ร้อยละ 40 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของส้านักงานประกันสังคม 

ตามที่ส านักงานประกันสังคม ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการประเมินของหน่วยงาน          
มีทิศทางเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

 
 

คะแนนการประเมิน ITA ของส้านักงานประกันสังคม : จ้าแนกตามเครื่องมือในการประเมิน 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมนั้นมีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 89.93 จัดอยู่ในระดับ A สูงขึ้นกว่าปี    
ที่ผ่านมา 1.45 คะแนน โดยภาพรวมผลคะแนนการประเมินสามารถจ าแนกตามเครื่องมือในการประเมิน ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามเครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด ผลคะแนน 
ตามตัวชีว้ัด 

ผลคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้้าหนัก 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(IIT : น้้าหนัก ร้อยละ30) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 88.86  
 

80.40 
 
 

 
 

24.12 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 74.83 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 82.46 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 75.32 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต   80.55 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
(EIT : น้้าหนัก ร้อยละ30) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.40  
86.03 

 
25.81 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.42 

ตัวที่วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 83.26 
แบบตรวจ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT : น้้าหนัก ร้อยละ40) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 40.00 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

ภาพรวมผลคะแนนการประเมิน 89.93 

86.22 88.48 89.93 

70
75
80
85
90
95

100

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับคะแนน 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนจ าแนกตามเครื่องมือ จะเห็นได้ว่า 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) ภาพรวมตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ย       
ร้อยละ 80.40 ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จึงควรต้องพัฒนา/ปรับปรุง 
และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภาพรวมตัวชี้วัดมีคะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละ 86.03 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด แต่ยังเห็นได้ว่ามีคะแนน  
ตัวที่วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มีผลต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรที่จะ
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 แบบตรวจการ เปิด เผยข้อ มูลสาธารณะ  (OIT) ภาพรวมตั วชี้ วั ดมีคะแนนเฉลี่ ย               
ร้อยละ 100.00 หมายถึงหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไข      

คะแนนการประเมิน ITA ของส้านักงานประกันสังคม : จ้าแนกตามตัวช้ีวัด 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจ าแนกผลคะแนนรายตัวชี้วัดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ผลคะแนน
ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียงล าดับผลตามคะแนนที่ได้รับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ปรากฏผล
คะแนนดังนี้ 
 

ตารางที่ 4   แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัด 

ล ำดับที ่ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 ตัวชี้วัดที่ 9    การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2 ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 100.00 
3 ตัวชี้วัดที่ 1    การปฏิบัติหน้าที่ 88.86 
4 ตัวชี้วัดที่ 6    คุณภาพการด าเนินงาน 88.40 
5 ตัวชี้วัดที่ 7    ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.42 
6 ตัวชี้วัดที่ 8    การปรับปรุงการท างาน 83.26 
7 ตัวชี้วัดที่ 3    การใช้อ านาจ 82.46 
8 ตัวชี้วัดที่ 5    การแก้ไขปัญหาการทุจริต   80.55 
9 ตัวชี้วัดที่ 4    การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 75.32 

10 ตัวชี้วัดที่ 2    การใช้งบประมาณ 74.83 

 จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาผลคะแนนโดยจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถจ าแนก
ออกได ้3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ประเด็นตัวชี้วัดที่จะต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน จากผลคะแนนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ส านักงานประกันสังคมมีตัวชี้วัดที่ค่าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 85.00 ที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาในด้านดังกล่าวเป็นพิเศษ เพ่ือให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด               
จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้รับคะแนนร้อยละ 83.26 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้รับคะแนนร้อยละ 82.46 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้รับคะแนนร้อยละ 80.55 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับคะแนนร้อยละ 75.32 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้รับคะแนนร้อยละ 74.83 
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(2) ประเด็นตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ส านักงานประกันสังคมมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย   

มีผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 85.00 – 99.99 คะแนน จ านวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับที่ดี     
และสามารถพัฒนา/ต่อยอดการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ในปีงบประมาณต่อไป ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับคะแนนร้อยละ 88.86 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้รับคะแนนร้อยละ 88.40 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้รับคะแนนร้อยละ 86.42 

(3) ประเด็นตัวชี้วัดที่จะต้องรักษาระดับ ส านักงานประกันสังคมมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ด้วยระดับคะแนนเต็ม 100 จ านวน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากสามารถจัดท าข้อมูลได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์     
และเงื่อนไขการประเมิน และหน่วยงานควรรักษามาตรฐานระดับคะแนนในส่วนดังกล่าวไว้ เพ่ือยกระดับผล
การประเมินของหน่วยงานในปีถัดไป ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้รับคะแนนร้อยละ 100.00 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้รับคะแนนร้อยละ 100.00 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามตัวชี้วัด 
 

 

จากการวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกตามตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่าส านักงานประกันสังคม จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล  
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ราชการบริหารส่วนกลาง 
ภายใต้มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนนิการโดยเร่งด่วน    ตัวชี้วัดที่จะตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้น    ตัวชี้วัดที่จะต้องรักษาระดับ 
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มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของส้านักงานประกันสังคม 

 หน่วยงานได้จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม              
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและยกระดับผลการประเมินในปีถัดไป              

โดยขอให้แต่ละหน่วยงาน ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามประเด็น
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลการด้าเนินการโดยใช้แบบฟอร์ม “แบบรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565”       
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ ภายใน 31 มีนาคม 2565 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานผล           
ต่อผู้บริหารของหน่วยงานต่อไป 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด้าเนินงาน ก้ากับติดตาม/
รายงานผล 

หน่วยงาน 
ที่ผิดชอบ 

  มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายและเผยแพร่ 
ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน
ได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ 
และเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

- จัดท าข้อมูลการใช้งบประมาณ  
แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย และเผยแพร่
ข้อมูลให้หน่วยงานภายในองค์กรได้รับทราบ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานที่เข้าถึงได้ง่าย       
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางที่หลากหลาย 

ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ตามมาตรการฯ
และให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
รายงานผล 
การต าเนินการ 
ต่อกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใน  
31 มี.ค. 65 

กนผ 
กค 

- สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมลูผลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
ให้บุคลากรภายใต้การก ากับดูแลได้รับทราบ 

ทุกหน่วย 
(ส่วนกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ้านาจ 

มอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่งหน้าท่ี        
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
เพื่อส่งเสริมการมอบหมายงานจาก 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
ก าหนดหลักเกณฑ์การคดัเลือกบุคลากร
เข้ารับการอบรม การขอทุนการศกึษา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การโอนย้ายและเผยแพร่ให้บุคลากร 
ในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
ตามช่องทางทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

- จัดท าหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น  
หลักเกณฑ์การโอนย้าย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในองค์กรไดร้ับทราบ 
ส าหรับน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผา่นช่องทาง
ต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เข้าถึงได้ง่าย  
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางที่หลากหลาย 

กบค 

- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับหลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบตัิต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ให้บุคลากร
ภายใต้การก ากับดูแลไดร้ับทราบ  
- มอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  

ทุกหน่วย 
(ส่วนกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
ก าหนดแนวปฏิบตัิในการขออนุญาต         
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน     
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ  มีการก ากับติดตาม 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง

- ทบทวน/จัดท าแนวปฏิบัติในการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการทั้งจากบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกและเผยแพร่แนว
ปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายในองค์กรได้
รับทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบตัิ  
ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานที่เข้าถึงได้ง่าย 
และมีช่องทางที่หลากหลาย 

กค 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด้าเนินงาน ก้ากับติดตาม/
รายงานผล 

หน่วยงาน 
ที่ผิดชอบ 

ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ พรอ้มท้ัง
เผยแพร่ข้อมลู ให้บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ
และน าไปเป็นแนวทางปฏิบตั ิ

- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับแนวปฏิบัต ิ
การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ให้กับบุคลากรภายใตก้ารก ากับดูแลไดร้ับ
ทราบและน าไปปฏิบัต ิ

ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ตามมาตรการฯ
และให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
รายงานผล 
การต าเนินการ 
ต่อกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใน  
31 มี.ค. 65 

ทุกหน่วย 
(ส่วนกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาทจุริต 

จัดท านโยบาย/มาตรการป้องกันการทุจริต 
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพือ่ให้
บุคลากรในหน่วยงานไดย้ึดเป็นแนวปฏิบัติ 
สนับสนุนการสร้างความโปร่งใส มีช่องทาง
การร้องเรยีนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ
แยกจากช่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ท่ัวไป  
มีช่องทาง รับฟงัความคิดเห็น ทีส่ามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

- มีช่องทางรับฟังความคดิเห็น แจ้งเรื่องร้องเรียน  
แจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานท่ีเข้าถึงได้ง่ายและเผยแพร ่
ให้หน่วยงานภายในองค์กรได้รับทราบ 

ศสน 

- จัดท านโยบาย/มาตรการป้องกันการทุจริต  
หรือส่งเสริมคณุธรรมภายในหน่วยงาน  
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

กพร 
กบค 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับช่องทางและ
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรยีนและประพฤตมิิชอบ 
ให้บุคลากรภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
ทราบ 

ทุกหน่วย 
(ส่วนกลาง) 

มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท้างาน 

การปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พฒันาคณุภาพ
การให้บริการ พัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรและเปดิ
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการและ 
จัดท าแนวทางการให้ค าช้ีแจงหรือตอบค าถาม 
และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อ
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
- เผยแพร่คู่มือการปฏิบตัิงาน/การให้บริการ 
ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงไดโ้ดยง่าย 
- พัฒนา/เพิ่มช่องทางการติดต่อสือ่สารกับ
หน่วยงานให้มากขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการเขา้ถึงบริการของหน่วยงาน 
- มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มาติดต่อราชการ สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของ
หน่วยงานได ้

ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ตามมาตรการฯ
และให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
รายงานผล 
การต าเนินการ 
ต่อกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใน  
31 มี.ค. 65 

ทุกหน่วย 
(ส่วนกลาง) 

 

 
https://bit.ly/3Do8IAv  
แบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานประกันสังคม ประจ าป ีพ.ศ. 2565 
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