
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ผู้อ ำนวยกำรมีค ำสั่งเลขท่ี 027/2563 ณ วันที่ 6 มีนำคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA) เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงต่ำง ๆ ของศูนย์ และกำรติดตำมข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
1. ตรวจสอบ

รำยชื่อผู้มีส่วน
ได้เสียภำยใน 

ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรทั้งที่มีสถำนะเป็น
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ที่ท ำงำนต่อเนื่องมำไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี จ ำนวน 35 คน เพ่ือตอบแบบส ำรวจ IIT 

งำนทรัพยำกรมนุษย์/ผู้จัดกำร
ส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและ
ยุทธศำสตร์ 

2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก 

- ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยทุกกลุ่มงำนตรวจสอบ
รำยชื่อบุคคลภำยนอกในองค์กรเครือข่ำยต่ำง ๆ 
ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนที่ศูนย์มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และด ำเนินงำนร่วมกันในปี 2563  
- ตรวจสอบ เช็คควำมซ้ ำซ้อนและควำมถูกต้อง

ของช่องทำงกำรสื่อสำร ก่อนน ำเข้ำระบบ 
- ผู้รับผิดชอบน ำเข้ำข้อมูลในระบบ ITAS ได้

ทั้งหมด 311 คน 

หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน/
ผู้จัดกำรส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กร
และยุทธศำสตร์ และผู้จัดกำรส ำนัก
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ำย
ทำงสังคม 

3. กำรเปิดเผย
ข้อมูลในช่อง
ทำงกำรสื่อสำร
ของศูนย์  

 

- เน้นไปที่ช่องทำงเว็บไซต์ของศูนย์  
- ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในหน้ำเว็บไซต์  
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน และตรวจสอบกำร Link URL ให้
ถูกต้อง เพื่อให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนศูนย์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรจัดกำร
องค์กร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 
/ผู้จัดกำรส ำนักบริหำรจัดกำร
องค์กรและยุทธศำสตร์ 

4. กำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำ
กำรด ำเนินงำน 

- ผู้อ ำนวยกำรก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำม
คืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ITA เป็นประจ ำในกำร
ประชุมผู้บริหำรทุกสัปดำห์  
- กรณีข้อมูลที่ยังไม่มีในเว็บไซต์ศูนย์ ผู้จัดกำร

ส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์ ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำขึ้น โดยกำรรวบรวมจำกงำน
และภำรกิจที่ศูนย์ปฏิบัติ น ำเสนอผู้อ ำนวยกำร 
ก่อนน ำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ 

ผู้จัดกำรส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กร
และยุทธศำสตร์/ ผู้อ ำนวยกำร 



มาตรการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
5. กำรด ำเนินงำน

ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
ของไวรัส 
COVID 19 

- กำรบริหำร
สัญญำจัดซื้อจัด
จ้ำง 
 

- กำรออกค ำสั่งโดยอ้ำงอิงตำมข้อบังคับระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และพระรำชก ำหนดฉุกเฉิน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง
ส ำนักงำน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 
24 มีนำคม 2563 

- กำรบริหำรสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง 
อ้ำงอิงตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
(คณะกรรมกำรวินิจฉัย) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม 
๒๕๖๓ และเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกกรณีกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่ส่งผลต่อภำคเอกชน ซึ่งเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ และเพ่ือให้หน่วยงำน
ของรัฐมีแนวทำงกำรพิจำรณำในกำรบริหำรสัญญำ 
กรณีท่ีได้รับผลกระทบจำกกรณีดังกล่ำว จึงอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีกำรประสำนงำนกับ
ผู้ประกอบกำรและปรับแก้ไขสัญญำจ้ำง ภำยใต้
หลักกำร กำรคงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
งำนจ้ำง แต่ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนและกำรส่ง
มอบงำน โดยมีสัญญำที่ปรับแก้ไขจัดท ำเป็น
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 2 สัญญำ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย, หัวหน้ำกลุ่ม
งำนบริหำรจัดกำรองค์กร/ผู้จัดกำร
ส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและ
ยุทธศำสตร์ 

- กำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนที่บ้ำน 
(Work from 
Home) 

- กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนที่บ้ำน 
(Work from Home) ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนต้องยืม
ทรัพย์สินของศูนย์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อำทิ 
เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องส ำรองข้อมูล, แฟ้ม
เอกสำร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ทบทวน/ปรับปรุง แนวปฏิบัติและข้ันตอน

กำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของศูนยท์ี่
ถูกต้อง ไปใช้ปฏิบัติงำน 

ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนและผู้บริหำร
ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ 



มาตรการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
๒) สื่อสำร แนวปฏิบัติและข้ันตอนกำรขอ

อนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุให้เกิดควำมเข้ำใจ
และรับฟังเสียงสะท้อนเพ่ือน ำมำปรับปรุง 

๓) มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุและเจ้ำหน้ำที่
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดูแลควบคุมและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของศูนย์ฯ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยให้มีกำรรำยงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลตำมกระบวนกำร
ควบคุมภำยใน 

- กำรใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อจัดกำรข้อมูลกำรเข้ำและ
ออกในกำรปฏิบัติงำน โดย 
๑) ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่ให้บริกำร สรุป
ข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละแอพพลิเคชั่น แล้ว
น ำเสนอในที่ประชุมคณะผู้บริหำรศูนย์ 

๒) ด ำเนินกำรเลือกแอพพลิเคชั่นที่สะดวก 
ปลอดภัย โดยตกลงใช้ OneDee Bot 

๓) สอนกำรใช้งำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน  
๔) งำนทรัพยำกรมนุษย์ติดตำมตรวจสอบและ

สรุปข้อมูลกำรลงเวลำเข้ำ-ออก รำยสัปดำห์ 
รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
๑) ผู้บริหำรร่วมกันก ำหนดแบบฟอร์มกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยสัปดำห์ 
๒) หัวหน้ำกลุ่มงำนแจ้งผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และ

ก ำหนดให้มีกำรรำยงำน 
๓) น ำเสนอรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ

ปกติ 
 

 
 

 
 
 


