
5. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 จากผลวิเคราะห์การประเมิน ITA ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่การกำหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ที่ ๑ ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านในทุกรูปแบบ  
 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดย
เร่งด่วน 

ประเด็นที่
ต้องพัฒนา

ให้ดีขึน้ 

แนวทางการแก้ไข
และข้ันตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ทุกตัวชี้วัดของการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
กองทุนฯ 

 ✓ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของกองทุน 
- ขอเวลาผู้บริหาร
กองทุน  
- ขออนุมัติจัดประชุม  
- ดำเนินการประชุม 
- จัดการเงินประชุม 

1. มีการ
ประสานงาน แจ้ง
เตือนผู้ที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดกิจกรรม 
ในทุกๆ เดือน  
2. กำหนด KPI 
รายบุคคล ให้มีเรื่อง
เกี่ยวกับการอบรม
อย่างน้อย 6 ครั้งต่อ
ปี  
3. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่มากข้ึน 

ม.ค. - 
ก.พ.65 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดย
เร่งด่วน 

ประเด็นที่
ต้องพัฒนา

ให้ดีขึน้ 

แนวทางการแก้ไข
และข้ันตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- เพ่ิมช่องทางรับ
ฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มข้ึน 

E14 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 

 ✓ การประเมินผลการ
ให้บริการสำหรับผู้มา
ติดต่อขอรับทุน 
- กำหนดขอบเขตงาน
ใน TOR  
- ขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง  
- ดำเนินการตรวจรับ
ตามงวดงาน งวดเงิน  
-  

1. มีการ
ประสานงาน แจ้ง
เตือนผู้ที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดกิจกรรม
การประเมิน ในทุกๆ 
เดือน  
2. มีการนำผลการ
สำรวจไปรายงานต่อ
ที่ประชุมสำนักงาน 
คณะกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ 

 

พ.ค. 65  ธุรการ
 

- เพ่ิมมาตรการ
กำกับให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

E1 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน 
E2 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/

✓  จัดอบรมพนักงาน
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
แก่ผู้มาติดต่อ 
(Service Mind) 

1. มีการ
ประสานงาน แจ้ง
เตือนผู้ที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดกิจกรรม 
ในทุกๆ เดือน  
2. กำหนด KPI 
รายบุคคล ให้มีเรื่อง

ม.ค. - 
มี.ค. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดย
เร่งด่วน 

ประเด็นที่
ต้องพัฒนา

ให้ดีขึน้ 

แนวทางการแก้ไข
และข้ันตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมการ
ทำงานที่คำนึงถึง
ประโยชน์ของ
ประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมมาตรการ
กำกับติดตามการ
ทำงานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในการ
ทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
 

ให้บริการแก่ท่าน กับ
ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
E3 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
E5 หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการ
ดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

- ขอเวลาผู้บริหาร
กองทุน  
- ขออนุมัติจัดประชุม  
- ดำเนินการประชุม 
- เคลียรเงินประชุม 

เกี่ยวกับการอบรม
อย่างน้อย 6 ครั้งต่อ
ปี  
3. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่มากข้ึน 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแนวทาง กระบวนการ ระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน 

ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดี

ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- เพ่ิมช่องทางรับ
ฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มข้ึน 
- ส่งเสริมให้
หน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 
 

E14 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 

✓  1. จัดทำเรื่องการตั้ง
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะ
สำหรับการให้บริการ 
ช่องทางในการสื่อสาร 
ของภายใน /ภายนอก  
- ต่งคณะทำงาน 
- กำหนดแนวทางการ
ติดตั้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน และช่องทาง
การร้องเรียนออนไลน์ 
- จัดทำรายงานผล 
 
2. จัดทำInfographic 
ที่แสดงถึงการส่งเสริม
ให้บุคคลภายนอกและ
ภายใน สามารถ
สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน หรือ

- กำหนดให้มีการ
เปิดกล่องทั้งใน
ช่องทางปกติ และ
ช่องทางออนไลน์ 
ในทุกวันจันทร์  
-กำหนดให้มีการ
รายงานในทุกเดือน  
 
 
 
 
 
 
- มีการ
ประสานงาน แจ้ง
เตือนผู้ที่เกีย่วข้อง 
กับการจัดทำ 
Infographic ใน
ทุกๆ เดือน  

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

กลุ่มงานบริหารบุคคล
 



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน 

ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดี

ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในเรื่อง
ต่างๆ  
- ออกแบบ 
Infographic  
- เสนอขอความ
เห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาในการ
เผยแพร่  
 

 
- กำหนดให้มีการ
ส่ง Infographic 
อย่างน้อยทุกไตร
มาส 

- กำกับติดตาม
การทำงานของ
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานว่ามี
การติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

E11 เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
E12 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น 

✓ ✓ แต่งตั้งและประชุม
คณะทำงานจัดทำคู่มือ

 

 

กำหนดให้มีการใช้
คู่มือการบริหาร

 

 

ม.ค. - พ.ค 
65  

กลุ่มงานบริหารบุคคล



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน 

ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดี

ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมาก
ขึ้น 
- เพ่ิมการ
ปรับปรุงวิธีการ
และ ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมกลไกการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
 

E15 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

- ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีมาใช้
ในการ
ดำเนินงาน/ การ

E13 หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การ

 ✓ ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการโครง (PM) 
- กำหนดขอบเขตงาน
ใน TOR  

กำหนดให้มีการ
รายงานความ
คืบหน้าและเสนอ
ต่อผู้บริหาร เป็น

ม.ค. - ก.ย.
65 

งานประชาสัมพันธ์
 



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน 

ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดี

ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

ให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
- ดำเนินการตรวจรับ
ตามงวดงาน งวดเงิน  
 

ระยะๆ จน
โครงการ
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ  

- ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่
หลากหลายมาก
ขึ้น 
- เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจาก
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

EIT 7 ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร 

✓  เพ่ิมการสื่อสารเชิงรุก
แบบ 2 ทาง 
- จัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับ
ผู้รับทุน 
- ให้ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการสอบถาม
ข้อมูล ข้อมูลผลงาน 
ร้องเรียนการทำงาน  
- จัดทำ Line OA เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

กำหนดให้มีการ
รายงานผล 
เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหา ข้อสงสัย 
ในทุกๆ เดือน ต่อ
ผู้บริหาร  

ต.ค. - ก.ย.
65 

 งานประชาสัมพันธ์



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 
ตามหัวข้อ ITA 

ประเด็นที่ต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน 

ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดี

ขึน้ 

แนวทางการแก้ไขและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

แนวทางการกำกับ
ติดตามให้นำไปสู่
การปฏิบัติและ

รายงานผล  

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
 

 
 

 


