
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

๑. ที่มา                     
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and 

Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช.จัดกลุ่มศูนย์คุณธรรมเป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการประเมินไม่ครบถ้วนตามข้ันตอนที่ก าหนด ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ๑ หน้า ๒๗๒)  เนื่องจากไม่มีข้อมูลในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT โดย
ส านักงาน ป.ป.ช.ได้ให้ความเหนนในผลการประเมินรายหน่วยงานในระบบ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ชี้ให้เห็นว่าแม้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเชื่อม่ันใน
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนราชการอยู่บ้าง 
แต่มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่สะท้อนปัญหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับความโปร่งใสในการด าเนินงาน และความทุ่มเท
ให้กับการท างานอย่างเต็มความสามารถ และยังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณมากนัก  ในขณะที่
การใช้อ านาจของผู้บริหารยังไม่สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดฉันทามติร่วมกันได้ว่าเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ดังนั้น สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 3) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ   

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ัน
ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมี
การให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณ
เป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร
ด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
นอกจากนี้ ควร พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกดิความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดีขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยในการด าเนินการภายหลังจากทราบผลประเมินแล้ว ได้มีการท า Banner ในหน้าเวนบไซต์ของ
ศูนย์ เพ่ือน าข้อมูล OIT ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ITAS ปรากฏในเวนบไซต์ของศูนย์ พร้อมทั้งพิจารณาความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที่ก ากับดูแล ซึ่งไม่ได้ด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูล หรือ OIT อันส่งผลกระทบต่อผลการประเมินของ
องค์กร โดยผู้อ านวยการได้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญกับ
เรื่องดังกล่าว และรับผิดชอบในการพัฒนาและน าข้อมูลเข้าในระบบให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์การประเมินตามระบบ ITAS ในปี 2563 ต่อไป 
 
มาตรการด าเนินการในปี 2563  

ผู้อ านวยการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ 
และการติดตามข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
1. ตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีส่วน
ได้เสียภายใน 

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทั้งที่มีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่ท างานต่อเนื่องมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  

งานทรัพยากรมนุษย์/ผู้จัดการ
ส านักบริหารจัดการองค์กรและ
ยุทธศาสตร์ 

2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

ผู้อ านวยการมอบหมายทุกกลุ่มงานตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลภายนอกในองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ศูนย์มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และด าเนินงานร่วมกันในปี 2563  

หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน/
ผู้จัดการส านักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์ และผู้จัดการส านัก
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่าย
ทางสังคม 

หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับไม่ผ่าน (Fail) โดยไม่พบว่ามีการด าเนินงานที่เป็นระบบเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงานควรด าเนินการโดย
เร่งด่วน ได้แก่ 1) หน่วยงานควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้อง เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูลตาม 
OIT ให้ครบหัวข้อการประเมินหมด และควรมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและน าข้อมูลเข้าในระบบให้ข้อมูล
ทันสมัยและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การประเมินตามระบบ ITAS 2) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของ
หน่วยงาน (Admin) และทีมงานควรศึกษาคู่มือการจัดท าข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะที่สอดคล้องกับ OIT 
โดยละเอียดเพื่อให้ตอบค าถามในแบบประเมินได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของค าถามในแต่ละ
ข้อ 3) ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ ITAS ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) 
ควรมีการตรวจสอบค าตอบในทุกประเด็นค าถามให้ละเอียด เพื่อป้องกันการจัดส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ตรงกับ
ค าถาม ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลประเมิน 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
3. การเปิดเผย

ข้อมูลในช่อง
ทางการสื่อสาร
ของศูนย์  

 

- เน้นไปที่ช่องทางเวนบไซต์ของศูนย์  
- ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเวนบไซต์ และ

ปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการ
องค์กร 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
/ผู้จัดการส านักบริหารจัดการ
องค์กรและยุทธศาสตร์ 

4. การติดตาม
ความคืบหน้า
การด าเนินงาน 

- ผู้อ านวยการก าหนดให้มีการรายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงาน ITA เป็นประจ าในการ
ประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์  

ผู้จัดการส านักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์/ ผู้อ านวยการ 

5. การด าเนินงาน
ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของไวรัส 
COVID 19 

 

- การออกค าสั่งโดยอ้างอิงตามข้อบังคับระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และพระราชก าหนดฉุกเฉิน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ส านักงาน (Work from Home)  

- การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเหนน
ว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ และเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากกรณีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่ส่งผลต่อภาคเอกชน ซึ่งเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐมีแนวทางการพิจารณาในการบริหารสัญญา 
กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย, หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารจัดการองค์กร/ผู้จัดการ
ส านักบริหารจัดการองค์กรและ
ยุทธศาสตร์ 

- การสนับสนุนการ
ท างานที่บ้าน 
(Work from 
Home) 

- การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการท างานที่บ้าน 
(Work from Home) ในการ 
๑) ยืมทรัพย์สินของศูนย์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องส ารอง

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและผู้บริหาร
ตามสายการบังคับบัญชา 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
ข้อมูล, แฟ้มเอกสาร ตามกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

๒) การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการข้อมูลการเข้า
และออกในการปฏิบัติงาน และการจัดเกนบ
ข้อมูล  

๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 



 



 
 

 
  



 


