
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

๑. ที่มา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA)ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดรายงานผลการดําเนินการประเมิน ITA ป ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔  ในระบบ ITAS โดยศูนยคุณธรรมมีคะแนนการประเมินเฉลี่ย ๙๒.๖๙  ระดับผลการประเมินอยูในระดับ A  
โดยมีผลคะแนนเฉล่ียการประเมินจาก ๓ แบบวัด เปรียบเทียบกับป ๒๕๖๓ ดังนี ้

แบบวัด      คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๖๓  คะแนนเฉลี่ยป ๒๕๖๔ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) ๘๐.๗๙    ๘๓.๔๑ 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)  ๘๔.๔๗    ๙๒.๒๑ 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  ๙๗.๕๐    ๑๐๐.๐๐ 

คาคะแนนเฉล่ีย ๓ แบบวัด   ๘๘.๕๘    ๙๒.๖๙ 
 

ผลการประเมินระดับ A หมายถึง หนวยงานสามารถดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนที่ตองปรับปรุงหรือเปดเผยขอมูล
ราวรอยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือขอคําถามทั้งหมด  

 
ประเด็นที่ควรมีการเปดเผย หรือบริหารจัดการใหดีย่ิงขึ้น ไดแก  
- สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน  
- เพิ่มการกํากับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานตองมีการขออนุญาตอยาง

ถูกตอง  
- เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงาน  
- เพิ่มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง  
- แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานอยางจริงจัง  
- สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปมากขึ้น  
- สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่จาก ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  
- สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง  
- พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญกับงานมา

กกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองมากขึ้น  



- สงเสริมใหมีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดยเพิ่มการให
สอบถาม ทักทวง รองเรียน  

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 
อยางเปนธรรม  

-เพิ่มมาตรการสงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัยอยางจริงจังเม่ือพบการทุจริต  

- สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง  
- เพิ่มกลไกกํากับการใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา และไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
- สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุง

การทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
- ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผูอื่นวาเปนไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่

กําหนดมากนอยเพียงใด  
- เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน  
- ใหตรวจสอบวาบุคลากรมีการปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รู จักเป

นการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  
- สงเสริมการเผยแพรขอมูลที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมากขึ้น  
- เพิ่มกลไกการกํากับ โดยมีภาพสะทอนวาบุคลากรมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชนคาทํางานลวงเวลา 

คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ  
- เพิ่มกลไกกํากับ โดยใหมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปรงใสตรวจสอบ

ได ไมเอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหน่ึง  
- สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน  
- เพิ่มแนวโนมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยตองใหความสําคัญกับการตอตาน

การทุจริตอยางจริงจัง  
- สงเสริมใหมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหสามารถขับเคล่ือนไดจริงอยางเป
นรูปธรรม  

- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น  
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานให

ชัดเจนมากขึ้น  
- ปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น  
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น 

 
โดยในการดําเนินการภายหลังจากทราบผลประเมินแลว ไดนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ

ศูนยคุณธรรมเพื่อทราบและใหขอเสนอแนะ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๖๔) เม่ือวันที่ ๒๙กันยายน๒๕๖๔ 



โดยคณะกรรมการรับทราบผลการประเมิน และใหนําขอเสนอแนะของ ป.ป.ช.ดังกลาวไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน
และสรางการรับรูแกผูมีสวนไดเสีย 
 
มาตรการดําเนินการในป 256๕ 

ศูนยคุณธรรมนําวิธีดําเนินการตามขอเสนอแนะของ ป.ป.ช.มาเปนมาตรการดําเนินการในป ๒๕๖๕
โดยนํามาเปนสวนหนึ่งของแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของศูนยคุณธรรม  ทั้งในสวนของผูมีสวน
ไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

มาตรการ  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ  ผูรับผิดชอบ/กํากับดูแล 
1. การปฏิบัติหน

าที่ 

 

 การวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหกลุม

เครือขาย และจัดทําแผนการสงเสริม และพัฒนา

ส่ือองคความรู ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

(Customer) ของศูนยคุณธรรม 

 สนับสนุนกลไกเครือขายทางสังคม การ

วิเคราะหความตองการการพัฒนาท้ังในระดับพื้นท่ี

และเครือขายประเด็น 

 การประเมินผล และสรุปบทเรียนการใช
ประโยชนและองคความรูของศูนยฯ รวมกับ
เครือขายทางสังคม  เพื่อลดปญหาอุปสรรคที่จะทํา
ใหเครือขายไมสามารถขับเคลื่อนไดบรรลุเปาหมาย
และเสริมใหเครือขายทํางาน ขับเคลื่อนไดดีขึ้น 

ทุกกลุมงาน 

2. การใช

งบประมาณ 
 จัดทําแผนปฏิบัติการป ๒๕๖๕ เพื่อเปนคูมือใน

การควบคุมการใชจายงบประมาณของทุกกลุมงาน 

 ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จัดใหมีการเปดเผ

ยขอมูล แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

โดยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๕

บนเว็บไซตศูนย 

 ผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบ

ดานการใชจายงบประมาณ การเงินและบัญชี

ประจําป ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการศูนย  

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
และกลุมงานบริหารจัดการองคกร 

๓. การใชอํานาจ

ของผูบริหาร 
 การนําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบทาง
บัญชกีารเงินในเร่ืองอํานาจของผูบริหารนําเสนอ
ตอการประชุมทีมบริหาร เพื่อทําความเขาใจ

งานทรัพยากรมนุษย กลุมงาน
บริหารจัดการองคกร 



มาตรการ  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ  ผูรับผิดชอบ/กํากับดูแล 
ดานการ

บริหารงาน

บุคคล  

รวมกันในอํานาจการอนุมัติคาใชจาย 

 จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพระดับบริหาร 
และผูสืบทอดตําแหนง โดยดําเนินงานรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร บุคลากร  และทําใหมีการ
เรียนรูในวงกวางมากขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนา Talent ของบุคลากร  

4. การใชทรัพยสิน

ของราชการ 
 การทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน 

 การประชุมผูปฏิบัติงานรวมใหขอคิดเห็นของ
การใชวัสดุครุภัณฑขององคกร  

 การวางแผนจัดเก็บขอมูล วัสดุอุปกรณของ
องคกรในการเตรียมการยายพื้นที่ปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เพื่อการปรับปรุงตกแตงสํานักงาน 

กลุมงานบริหารจัดการองคกร 

๕. การแกไขป

ญหาการทุจริต  

การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรรวมกัน

ของผูบริหาร และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายไตรมาส 

ผูบริหารทุกระดับ และคณะทํางาน
สงเสริมองคกรคุณธรรม 

๖. คุณภาพการ

ดําเนินงาน 

ทบทวนและพัฒนาระบบการใหบริการแก

ผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการภายนอก โดยเนนการ

ปฏิบัติงานบนดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองคกร 

ทุกกลุมงานและงานทรัพยากร
มนุษย 

๗. ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร 
 การผลิตเนื้อหาส่ือประชาสัมพันธและเปดเผยบน

แพลตฟอรมตาง ๆ ของศูนย 

 การพัฒนาและประสานชองทางการสื่อสาร

เพื่อใหศูนยมีพื้นท่ีสื่อเพิ่มมากขึ้น 

 การประสานหนวยงาน องคกร เพื่อรวม

สนับสนุนดานการสื่อสารประชาสัมพันธของศูนย 

กลุมงานสื่อสารและรณรงคทาง
สังคม และกลุมงานศูนยขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. การปรับปรุง

ระบบการ

ทํางาน 

สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร

และบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

ทีมบริหารศูนย 

 สงเสริมใหผูรับบริการและประชาชนท่ัวไปมีสวน กลุมงานศูนยขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  



มาตรการ  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ  ผูรับผิดชอบ/กํากับดูแล 
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําใน

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบริการท้ังในชองทางการประชุมสัมมนาและใน

ระบบ Chat Bot หนูดีบนเว็บไซตศูนย หรือไลน

กลุมจังหวัดสงเสริมคุณธรรม 

กลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความ
รวมมือนานาชาติ 
กลุมงานสงเสริมคุณธรรมเครือขาย
ทางสังคม 
กลุมงานวิจัยนวัตกรรมและระบบ
พฤติกรรมไทย 

 กําหนดแนวทางการเขาถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบศูนยรวม (e-Service Portal) โดย

สามารถเขาใชงานหลายระบบไดโดยไมตองลงชื่อ

เขาใชงานซํ้าอีกครั้ง 

กลุมงานศูนยขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 

 
 


