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ส่งเสรมิคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ประจำปี 2565 

❖ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ ขสมก. ประจำปี 2564 

 ขสมก. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 โดยมีการประเมินจาก 3 แบบวัด ประกอบดว้ย 

➢ แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (IIT) 

➢ แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (EIT) 

➢ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 ซึ่งองค์การได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  

ขสมก. ได้คะแนน 95.26 คะแนน ระดับผลการประเมิน AA หมายถึง “หน่วยงานสามารถดำเนินการได้

ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA” (ค่าเป้าหมายกำหนดระดับคะแนนที่ 85 คะแนน) 

องค์การไดค้ะแนนจากการประเมิน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ผลคะแนนรวม 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (IIT) 95.57 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (EIT) 90.31 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 98.75 
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัด 
ปีที่ทำการประเมิน (คะแนนเป็นร้อยละ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ปี 2563 ปี 2564 

1. การปฏิบัตหิน้าที่ 89.70 97.08 +7.38 

2. การใช้งบประมาณ 81.34 94.30 +12.96 

3. การใช้อำนาจ 85.12 95.63 +10.51 

4. การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 82.47 95.06 +12.59 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.56 95.79 +9.23 

6. คุณภาพการดำเนนิงาน 80.52 90.67 +10.15 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.75 90.55 +11.80 

8. การปรับปรุงการทำงาน 74.42 89.73 +15.31 

9. การเปิดเผยข้อมูล 86.28 97.50 +11.22 

10. การป้องกันการทุจรติ 87.50 100.00 +12.50 

สรุปผลคะแนน 83.64 95.26   
  

 

โดยผลการประเมินในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนน

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ ทั้งน้ี อาจมีรายละเอียดบางตัวชีว้ัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับ

ดูแลหรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ      

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ควรมีการแก้ไขเร่งด่วน ดังนี ้

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ความเห็นของผู้ประเมิน 

O17 E-Service ไม ่พบการแสดงช ่องทางท ี ่บ ุคคลภายนอก

สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ

บริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป

ยังช ่องทางข ้างต ้นได ้จากเว ็ปไซต์หล ักของ

หน่วยงาน 
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จากคะแนนที่ได้รับในแต่ละส่วน ขสมก. ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือจัดทำมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาระดับความเข้มข้นของมาตรการ ดังน้ี 

 

ระดับความเข้มข้นของมาตรการ 

 

คะแนนที่ได้ ระดับมาตรการที่ใช้ ความหมาย 

90.00 หรอืสูงกว่า รักษาระดับ ดำเนินการเช่นเดิม แต่รักษามาตรฐานระดับ

คะแนน 

85.00-89.99 ยกระดับ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้คะแนนถึงระดับ

คะแนน 90.00 

ต่ำกว่า 85.00 แก้ไขเร่งด่วน ต้องแก้ไขจุดอ่อน / ข้อบกพร่อง โดยเร่งด่วน 

เพื่อให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85.00 

 

 

ผลคะแนนตามตัวชี้วัด ปี 2564 และระดับมาตรการ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

1 การป้องกันการทุจรติ 100.00 รักษาระดับ 

2 การเปิดเผยข้อมูล 97.50 รักษาระดับ 

3 การปฏิบัตหิน้าที่ 97.08 รักษาระดับ 

4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.79 รักษาระดับ 

5 การใช้อำนาจ 95.63 รักษาระดับ 

6 การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 95.06 รักษาระดับ 

7 การใช้งบประมาณ 94.30 รักษาระดับ 

8 คุณภาพการดำเนนิงาน 90.67 รักษาระดับ 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.55 รักษาระดับ 

10 การปรับปรุงการทำงาน 89.73 ยกระดับ 
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ผลคะแนน IIT ปี 2564 และระดับมาตรการ 

ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิานหรอืให้บริการแก่

ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

93.77 รักษาระดับ 

- เป็นไปตามขัน้ตอนที่กำหนด 93.55 รักษาระดับ 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 93.99 รักษาระดับ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิานหรอืให้บริการแก่

ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาตดิต่อที่รู้จักเป็นการส่วน

ตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

95.47 รักษาระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัตงิาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ีอย่างไร 

95.51 รักษาระดับ 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 95.95 รักษาระดับ 

- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 95.41 รักษาระดับ 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 95.17 รักษาระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปน้ี

จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัตงิาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

99.26 รักษาระดับ 

- เงิน 99.26 รักษาระดับ 

- ทรัพย์สนิ 99.26 รักษาระดับ 

- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.26 รักษาระดับ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ที่ให้กันใน

โอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัตกิันในสังคมแล้ว

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปน้ี

หรือไม ่

99.22 รักษาระดับ 

- เงิน 99.26 รักษาระดับ 

- ทรัพย์สนิ 99.26 รักษาระดับ 

- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

99.12 รักษาระดับ 
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ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่ 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

และคาดหวังให้มกีารตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

99.22 รักษาระดับ 

- เงิน 99.41 รักษาระดับ 

- ทรัพย์สนิ 99.41 รักษาระดับ 

- ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบรกิาร การ

อำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

98.82 รักษาระดับ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

91.32 รักษาระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง

ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

95.04 รักษาระดับ 

- คุ้มค่า 95.16 รักษาระดับ 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 94.92 รักษาระดับ 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.74 รักษาระดับ 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ 

เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือคา่เดนิทาง 

ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

97.41 รักษาระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ

การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

94.10 รักษาระดับ 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 95.02 รักษาระดับ 

- เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 93.18 รักษาระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี

มากน้อยเพียงใด 

92.18 รักษาระดับ 

- สอบถาม 92.51 รักษาระดับ 

- ทักท้วง 92.01 รักษาระดับ 

- ร้องเรียน 92.01 รักษาระดับ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

มากน้อยเพียงใด 

94.73 รักษาระดับ 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.29 รักษาระดับ 
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ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลอืกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง

เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

93.29 รักษาระดับ 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

97.66 รักษาระดับ 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 

98.73 รักษาระดับ 

I18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

95.05 รักษาระดับ 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 95.01 รักษาระดับ 

- มีการซือ้ขายตำแหน่ง 95.54 รักษาระดับ 

- เอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 94.61 รักษาระดับ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิของ

ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

มากน้อยเพียงใด 

97.41 รักษาระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยมืทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัตงิานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย

เพียงใด 

91.92 รักษาระดับ 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัตงิาน

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

94.63 รักษาระดับ 

I22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สนิของ

ราชการไปใช้ โดยไม่ไดข้ออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

97.16 รักษาระดับ 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

93.74 รักษาระดับ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สนิของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มกีารนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.51 รักษาระดับ 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับ

การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

96.64 รักษาระดับ 
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ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนนิการ ดังต่อไปนี ้หรือไม่ 97.87 รักษาระดับ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ 

97.79 รักษาระดับ 

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของหน่วยงาน 

97.94 รักษาระดับ 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ขมาก

น้อยเพียงใด 

94.58 รักษาระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนนิการดังต่อไปน้ี ต่อการ

ทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

95.54 รักษาระดับ 

- เฝ้าระวังการทุจรติ 95.11 รักษาระดับ 

- ตรวจสอบการทุจริต 95.41 รักษาระดับ 

- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจรติ 96.09 รักษาระดับ 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง

การทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด 

95.85 รักษาระดับ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึน้ในหน่วยงาน

ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

94.26 รักษาระดับ 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานไดอ้ย่างสะดวก 94.62 รักษาระดับ 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 94.37 รักษาระดับ 

- มั่นใจว่าจะมีการดำเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 94.43 รักษาระดับ 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 93.64 รักษาระดับ 

 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนน IIT ปี 2564 สรุปดังน้ี 

➢ ประเด็นที่ต้อง “รักษาระดับ” จำนวน 63 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “ยกระดับ” จำนวน 0 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “แก้ไขเร่งด่วน” จำนวน 0 ประเด็น 
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ผลคะแนน EIT ปี 2564 และระดับมาตรการ 

ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการ

แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย เพียงใด 

87.75 ยกระดับ 

- เป็นไปตามขัน้ตอน 89.32 ยกระดับ 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 86.18 ยกระดับ 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการ

แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย

เพียงใด 

88.08 ยกระดับ 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดำเนนิการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 

หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

88.29 ยกระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรอืให้สิ่งดังต่อไปน้ีเพ่ือ

แลกกับการปฏิบัตงิาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

หรือไม ่

100.00 รักษาระดับ 

- เงิน 100.00 รักษาระดับ 

- ทรัพย์สนิ 100.00 รักษาระดับ 

- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การ

ลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

100.00 รักษาระดับ 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนนิงาน โดยคำนงึถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย

เพียงใด 

89.22 ยกระดับ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

87.16 ยกระดับ 

- เข้าถงึง่าย ไม่ซับซ้อน 87.94 ยกระดับ 

- มีช่องทางหลากหลาย 86.37 ยกระดับ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

86.31 ยกระดับ 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนนิงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

96.87 รักษาระดับ 
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ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมี

ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนนิงานได้อย่างชัดเจน มาก

น้อยเพียงใด 

87.43 ยกระดับ 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน

การทุจรติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

94.98 รักษาระดับ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัตงิาน/การให้บริการให้ดขีึ้นมากน้อย

เพียงใด 

87.88 ยกระดับ 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธกีารและขัน้ตอน

การดำเนนิงาน/การให้บรกิารดขีึน้ มากน้อยเพียงใด 

87.97 ยกระดับ 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนนิงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึน้ หรือไม่ 

98.75 รักษาระดับ 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน/การให้บรกิารของหน่วยงาน

ได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

87.01 ยกระดับ 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ให้บรกิาร ให้มีความโปร่งใสมากขึน้ มากน้อยเพียงใด 

87.03 ยกระดับ 

   

  จากการวิเคราะห์ผลคะแนน EIT ป ี2564 สรุปดังน้ี 

➢ ประเด็นที่ต้อง “รักษาระดับ” จำนวน 7 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “ยกระดับ” จำนวน 15 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “แก้ไขเร่งด่วน” จำนวน 0 ประเด็น 
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ผลคะแนน OIT ปี 2564 และระดับมาตรการ 

ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

O1 โครงสร้าง 100 รักษาระดับ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 รักษาระดับ 

O3 อำนาจหน้าที่ 100 รักษาระดับ 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 รักษาระดับ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 รักษาระดับ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 รักษาระดับ 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 รักษาระดับ 

O8 Q&A 100 รักษาระดับ 

O9 Social Network 100 รักษาระดับ 

O10 แผนดำเนนิงานประจำปี 100 รักษาระดับ 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 

เดอืน 

100 รักษาระดับ 

O12 รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 100 รักษาระดับ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 รักษาระดับ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 รักษาระดับ 

O15 ข้อมูลเชงิสถิติการให้บรกิาร 100 รักษาระดับ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 รักษาระดับ 

O17 E-Service 0 แก้ไขเร่งด่วน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 รักษาระดับ 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

รอบ 6 เดอืน 

100 รักษาระดับ 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 รักษาระดับ 

O21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 รักษาระดับ 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 

100 รักษาระดับ 

O23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดอืน 100 รักษาระดับ 

O24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100 รักษาระดับ 

O25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 100 รักษาระดับ 

O26 การดำเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 100 รักษาระดับ 
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ข้อ ตัวชี้วัด คะแนน มาตรการ 

O27 หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 รักษาระดับ 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 100 รักษาระดับ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 100 รักษาระดับ 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองรอ้งเรียนการทุจรติ 100 รักษาระดับ 

O31 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 100 รักษาระดับ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 รักษาระดับ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 รักษาระดับ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บรหิาร 100 รักษาระดับ 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 100 รักษาระดับ 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจำปี 100 รักษาระดับ 

O37 การดำเนนิการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 รักษาระดับ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 รักษาระดับ 

O39 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติประจำปี 100 รักษาระดับ 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ

ประจำปี รอบ 6 เดอืน 

100 รักษาระดับ 

O41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปี 100 รักษาระดับ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

100 รักษาระดับ 

O43 การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 รักษาระดับ 

 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนน OIT ปี 2564 สรุปดังนี้ 

➢ ประเด็นที่ต้อง “รักษาระดับ” จำนวน 42 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “ยกระดับ” จำนวน 0 ประเด็น 

➢ ประเด็นที่ต้อง “แก้ไขเร่งด่วน” จำนวน 1 ประเด็น 
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โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัตหิน้าที่ 97.08 คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า ควรกำหนดมาตรการเพื่อ

รักษาระดับ หรือยกระดับให้ดีย่ิงขึ้นในเร่ือง 

1. การปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นเป็นไปตามขั้นตอน

หรือระยะเวลาที่กำหนด 

2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปี  

3. กำหนดมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหา พัสดุ 

และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. ส่งเสริมการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก

ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

5. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องส่งเสริม

กลไกการประเมินผลการปฏิบัต ิงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

6. พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม 

7. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้

ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง 

8. การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน

อย่างจรงิจัง 

9. สร้างช่องทางการแจ้งเร่ืองรอ้งเรียน การติดตามผล 

เพื ่อสร้างความมั ่นใจในการจัดการทุจริตและ

ปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน 

2. การใช้งบประมาณ 94.30 คะแนน 

3. การใช้อำนาจ 95.63 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สนิของทาง

ราชการ 

95.06 คะแนน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.79 คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

1. คุณภาพการดำเนนิงาน 90.67 คะแนน จากผลคะแนน EIT พบว่า ควรกำหนดมาตรการเพื่อ

รักษาระดับ หรือปรับปรุงให้ดย่ิีงขึ้นในเร่ือง 

1. ปรับปรุงและกำกับต ิดตามการให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั ้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนด 

2. เพิ่มมาตรการกำกับการให้บริการประชาชนอย่าง

เท่าเทียมกันโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

3. เพิ ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

4. ส่งเสริมการทำงานโดยการสร้างฐานความคิดที่

คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึง

ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที ่หลากหลาย  

มากขึน้ 

6. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อ

ร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

7. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บรกิารของหน่วยงานให้ดขีึ้น 

8. เปิดโอกาสให้ผู้บริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส ่ วน เส ี ย เข ้ า ไปม ีส ่ วนร ่ วมในการปร ับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บรกิารของหน่วยงาน

ให้ดขีึน้ 

9. ปรับปรุงการให้บรกิารมีความโปร่งใสมากขึน้  

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.55 คะแนน 

3. การปรับปรุงการทำงาน 89.73 คะแนน 
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ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) 

1. การเปิดเผยข้อมูล 97.50 คะแนน จากผลคะแนน OIT พบว่า ควรกำหนดมาตรการเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ในเร่ือง 

1. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ

บริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดย

สามารถเข้าถึงหร ือเชื ่อมโยงช่องทางได ้จาก       

เว็ปไซต์หลัก 

2. การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน 

  

  

 

การกำหนดมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขสมก. ปี 2565 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)            

ปี 2564 ของ ขสมก. ผู้บริหารและบุคลากร ได้รับทราบผลการประเมิน ทำให้เห็นรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่

จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงาน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ขสมก. มีความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ประเมิน กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือปรับปรุงการทำงานของ ขสมก. ให้สอดคลอ้งตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังน้ี 
 

สรุปประเด็นและมาตรการเพื่อใช้ส่งเสริมการทำงาน และยกระดับคุณภาพการดำเนนิงาน ปี 2565 

 

แบบวัดการประเมิน วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(IIT)     

1. การปฏิบัตงิาน

ให้บรกิารแก่ผู้อื่น

เป็นไปตามขัน้ตอนหรือ

ระยะเวลาที่กำหนด 

 

- ให้ทุกหน่วยจัดทำ

แบบจัดทำแบบประเมิน

องค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน (ปค.4) 

รายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน  (ปค.

5) และรายงานผลการ

ติดตามการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.5)  

สำนักบริหาร

ความเสี่ยง/  

ทุกหน่วยงาน 

ตลอดปี รายงานผลการ

ดำเนนิการให้

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
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แบบวัดการประเมิน วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(IIT)     

2. ประชาสัมพันธ์

และให้ความรู้

เกี่ยวกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ

ประจำปี  

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้พนักงานทราบแผนการใช้จ่าย 

ในเว็ปไซต์ขององค์การ 

สำนักบัญชีและ

กองทุนกลาง 

ตลอดปี รายงาน

คณะกรรมการ

บรหิารกิจการ

องค์การ 

3. กำหนด

มาตรการจัดซือ้     

จัดจ้าง/ การจัดหา 

พัสดุ และการตรวจ

รับพัสดุที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

- จัดให้หน่วยงานอื่นเข้า

ร่วมตรวจสอบสังเกตการณ์เพื่อ

ความโปร่งใส 

 

 

 

สำนักบริการ

และจัดซื้อ 

 

 

 

 

ตลอดปี 

 

 

 

รายงาน

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมการ

มอบหมายงานตาม

ตำแหน่งหน้าที่จาก

ผู้บังคับบัญชาอย่าง

เป็นธรรม 

- จัดทำประกาศองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เร่ือง 

นโยบายการบรหิารทรัพยากร

บุคคล พ.ศ.2565 เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล และใช้

ประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาทุก

ระดับมีหน้าที่ ในการบรหิาร

ทรัพยากรในหน่วยงานให้เกิด

ความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัต ิ 

 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ต.ค.64 - มี.ค.

65 

รายงานต่อ

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการทีดี่ 
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แบบวัดการประเมิน วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(IIT)     

5. ส่งเสริมกลไก

การประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง 

-  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ทุนมนุษย์ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ประจำปี 2563-2565 

ทบทวนปี 2565  ในกลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแผนงานยกระดับมาตรฐาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ให้มีมาตรฐาน จูงใจ และเป็นธรรม 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ตลอดปี รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการทีดี่ 

6. พัฒนา

กระบวนการคัดเลอืก   

ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

การศึกษาดูงาน อย่าง

เป็นธรรม 

- จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถแก่บุคคากร 

สำนักพัฒนา

บุคลากร 

ตลอดปี รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการ

กำกับดูแล

กิจการทีดี่ 

7. ส่งเสริมการให้

ความรูเ้กี่ยวกับแนว

ปฏิบัตกิารใช้ทรัพย์สนิ

ของราชการที่ถูกต้อง 

- เผยแพร่ระเบียบและแนวทาง

ปฏิบัติ ให้พนักงานทราบเพื ่อเป็น

แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

สำนัก

กฎหมาย 

ต.ค.64 - 

มี.ค.65 

รายงาน

ผู้อำนวยการ 

8. การแก้ไขปัญหา

การทุจรติในหน่วยงาน

ของท่านอย่างจรงิจัง 

- เสริมสร้างฐานความคิดใน

การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน

หน่วยงาน  

- จัดทำมาตรการป้องกันการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมโดยให้

พนักงานยึดถือปฏิบัติ 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ต.ค.64 - 

มี.ค.65 

รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการทีดี่ 

9. สร้างช่อง

ทางการแจ้งเร่ือง

ร้องเรียน การติดตาม

ผล เพ่ือสร้างความ

มั่นใจและปกป้อง

ผู้กระทำการร้องเรียน  

- กำหนดให้มช่ีองทางในการ

แจ้งเร่ืองรอ้งเรียนที่หลายหลาย 

- การพิจารณาในการกำหนด

ช้ันความลับและคุ้มครองบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

สำนัก

ผู้อำนวยการ 

ตลอดปี รายงาน

ผู้อำนวยการ 
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แบบวัดการประเมิน วิธีการดำเนนิการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(EIT)     

1. ปรับปร ุงและ

ก ำ ก ั บ ต ิ ดต า ม ก า ร

ให้บริการแก่ประชาชน

เป็นไปตามขัน้ตอนและ

ระยะเวลาที่กำหนด 

 

- พัฒนาการดำเนินงานการ

ให้บรกิารโดยใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการปฏิบัตงิาน 

- มีกระบวนการการกำกับ

การดำเนนิงาน/การให้บรกิาร

ตามมาตรฐานงาน 

ทุกหน่วยงาน ตลอดปี รายงาน

ประจำเดอืน 

2. เพ่ิมมาตรการ

กำกับการให้บรกิาร

ประชาชนอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่เลอืก

ปฏิบัต ิ

- จัดทำแนวทางปฏิบัติใน

การทำงาน เพ่ือให้

คณะกรรมการบรหิารกิจการ

องค์การ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ยึดถอืปฏิบัตภิารกิจ

ที่ตนรับผิดชอบให้เกิด

ประโยชน์สู่งสุดแก่องค์การ 

สังคม และประเทศชาติ 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ต.ค.64 - มี.ค.65 รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 

3. เพ่ิมมาตรการ

กำกับตดิตามการ

ทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง

หรือบิดเบือนข้อมูล 

- กำหนดให้มกีารกำชับการ

นำเสนอข่าวสาร ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดยีงกัน มีความ

ชัดเจน ตรงประเด็น และ

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์การ 

สำนัก

ผู้อำนวยการ/

ทุกหน่วยงาน 

ตลอดปี รายงาน

ผู้บริหาร 

4. ส่งเสริมการ

ทำงานโดยการสร้าง

ฐานความคิดที่คำนึงถึง

ประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวม 

- พัฒนาบุคลากร ปลูกฝัง

ฐานความคิด เพ่ือใหอ้งค์การ 

สร้างความเติบโตอย่างย่ังยืน 

และพัฒนาบุคลากรให้มี    

ธรรมาภิบาลมีการดำเนินงาน

ที่ดี เพ่ือเป็นการมุ่งเนน้การ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ตลอดปี รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 
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ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(EIT)     

5. ส่งเสริมการ

เผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานที่เข้าถงึง่าย 

ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม

ช่องทางที่หลากหลาย

มากขึน้ 

- จัดให้มช่ีองทางการ

สื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและ

อำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนผู้รับบริการ ให้

สามารถเข้าถึงง่าย มี

หลากหลายช่องทางมากขึน้  

สำนัก

ผู้อำนวยการ 

ต.ค.64 - มี.ค.65 รายงานผล

ประจำเดอืน 

6. เพ่ิมช่องทาง

ติดต่อ หรือมีช่องทาง

ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน

การทุจรติของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- กำหนดให้มช่ีองทางที่

หลากหลายที่ประชาชน

ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียน

การทุจรติได้ในเว็ปไซต์ของ

องค์การเพื่อความสะดวก 

สำนัก

ผู้อำนวยการ 

ต.ค.64 - มี.ค.65 รายงาน

ประจำเดอืน 

7. เพ่ิมกลไกการ

ปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัตงิาน/การ

ให้บรกิารของ

หน่วยงานให้ดขีึน้ 

-  จัดให้มช่ีองทางรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนไดเ้สยีเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ของหน่วยงานให้ดย่ิีงขึ้น 

สำนัก

ผู้อำนวยการ 

ต.ค.64 - มี.ค.65 รายงาน

ประจำเดอืน 

 8. เปิดโอกาสให้ผู้

บรกิาร ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรบัปรุงพัฒนาการ

ดำเนนิงาน/การ

ให้บรกิารของ

หน่วยงานให้ดขีึน้ 

-   จัดทำแบบแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือเปิดโอกาสให้

ประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วน

ร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนนิการบน  

เว็ปไซต์หลักขององค์การ 

สำนัก

ผู้อำนวยการ 

ตลอดปี รายงาน

ประจำเดอืน 

9. ปรับปรุงการ

ให้บรกิารมีความ

โปร่งใสมากขึน้ 

- มกีารเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบ และลงโทษ

ผู้กระทำทุจรติอย่างจรงิจัง 

เพ่ือป้องกันการทุจรติใน

หน่วยงาน 

 

สำนัก

ผู้อำนวยการ/ 

สำนักการ

เจ้าหน้าที ่

ตลอดปี รายงาน

คณะกรรมการ

ดา้นการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 
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ดำเนนิงาน 

การติดตามผล 

(EIT)     

 - มีการกำหนดนโยบาย

การบูรณาการ GRC เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการบรหิาร

องค์การ เพ่ือให้ผลการ

ดำเนนิงานมีการเติบโตที่

ย่ังยืน โดยการบูรณาการ

ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี  การบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน การ

กำกับการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับ 

   

(OIT)     

- จัดให้มช่ีองทางที่

บุคคลภายนอก

สามารถขอรับบรกิาร

กับหน่วยงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดย

สามารถเข้าถึงหรอื

เช่ือมโยงช่องทางได้

จากเว็ปไซต์หลัก 

- จัดให้มกีารให้บรกิาร

ผ่านแอปพลิเคชันของ

หน่วยงาน 

สำนัก

เทคโนโลยี

สารสนเทส 

ต.ค.64 - ก.ค.65 รายงาน

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


