มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
.....................................
เพื่อกำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้เป็นไปตำมเป็น
กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) (สนช.) จึงได้กำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส จำกกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ
สนช. ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ยกระดั บ พั ฒ นำกำรส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมไว้วำงใจของประชำชน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน
สำนักงำนฯ ได้เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (กำรประเมิน ITA) ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559-2564 และในปีงบประมำณ 2564 จำกกำรเข้ำร่วมกำร
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมำณ 2564 ของสำนักงำนฯ ได้ผลคะแนนกำรประเมิน ITA “ITA 91.90 คะแนน ซึ่ง
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA จัดอยู่ในระดับ A ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนน”
โดยคะแนนประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด จำก 3 เครื่องมือ โดยมีผลคะแนนดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วดั
การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
การป้องกันการทุจริต (OIT)
คุณภาพการดาเนินงาน (EIT)
การปฏิบัติหน้าที่ (IIT)
การปรับปรุงการทางาน (EIT)
การใช้อานาจ (IIT)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT)
การใช้งบประมาณ (IIT)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT)
รวม

ปี 62
77.14
100.00
90.14
84.53
71.70
70.90
69.48
72.95
84.53
63.92
80.50

ปี 63
80.06
68.75
90.00
88.47
80.09
78.66
74.22
80.90
88.47
75.96
78.54

ปี 64
100.00
100.00
93.58
91.40
85.75
85.11
84.45
83.89
82.51
82.44
91.90

*คำอธิบำยเครื่องมือในกำรประเมิน
IIT: แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment)
EIT: แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment)
OIT: แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของสนช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงำนของท่ำนได้ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 91.9 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลกำรประเมิน
ระดับ A หมำยถึง หน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน ITA โดยมีบำงส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลรำวร้อยละ 5-15 ของ
ตัวชี้วัดหรือข้อคำถำมทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงำนพึ่งพิจำรณำผลประเมินเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำในจุดที่ยังคงเป็น
ปัญหำ โดยหำกมีกำรวำงแผนแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำหน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำร
ดำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิผล รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ
สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีกำรเปิดเผย หรือบริห ำร
จัดกำรให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
1.1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
การปฏิบัติหน้าที่
1). แสดงกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมของหน่วยงำนที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของหน่ วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงซื่อสั ตย์สุ จริตอย่ำงชัดเจน / เป็นกำร
ดำเนินกำรในปีที่รับกำรประเมิน
2). ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทำงที่หลำกหลำย
มำกขึ้น

3). พึงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่งเน้นผลสำเร็จของงำน กำรให้ควำมสำคัญ
กับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดรับชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเองของบุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น
4). ให้ ต รวจสอบว่ ำ ประเด็ น กำรปฏิ บั ติ งำนให้ บ ริก ำรแก่ ผู้ อื่ น ว่ ำ เป็ น ไปตำมขั้ น ตอนหรื อ
ระยะเวลำที่กำหนดมำกน้อยเพียงใด
5). แสวงหำมำตรกำรป้องกันไม่ให้กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำนถูกแทรกแซง
จำกผู้มีอำนำจ มีกำรซื้อขำยตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง
การใช้งบประมาณ
6). ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณประจำปีของ
หน่วยงำนของท่ำนมำกขึ้น
7). ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนของท่ ำ นเปิ ด โอกำสให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ โดยเพิ่มกำรให้สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน
8). เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
9). เพิ่มกำรกำกับ โดยมีภำพสะท้อนว่ำหน่วยงำนของท่ำน อำจมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
การใช้อานาจ
10). พัฒ นำกระบวนกำรกำรคัดเลื อกผู้ เข้ำรับ กำรฝึ กอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม
11). ส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่จำก ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม
12). ส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำงถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
13). แก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำนอย่ำงจริงจัง
14). ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ ำ ยตรวจสอบทั้ ง ภำยในและภ ำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
15). เพิ่มควำมตระหนักของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำนโดยต้องให้ควำมสำคัญ กับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง
16). เพิ่ ม มำตรกำรส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนของท่ ำ น มี ก ำรด ำเนิ น กำรเฝ้ ำ ระวั ง กำรทุ จ ริ ต
ตรวจสอบกำรทุจริต และลงโทษทำงวินัยอย่ำงจริงจังเมื่อพบกำรทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
17). เพิ่มมำตรกำรกำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มี
กำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
18). เพิ่มกำรกำกับติดตำม ถ้ำมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำน ต้องมีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง

19). เพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน
20). ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำนในกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง
1.2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
1). เพิ่มช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ ผู้ มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริ ตของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน
2). เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น
3). สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน และสร้ำงควำมมั่นใจในกำร
จัดกำรกำรทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำกำรร้องเรียน โดยหำกพบกำรทุจริตในหน่วยงำน
4). เพิ่มกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น
5). เพิ่มกลไกกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น
6). ปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
7). ให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ
ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด
2. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีค่ วรพัฒนา
จำกกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) พบว่ำ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นปัญหำและคำดว่ำจะพัฒนำสำหรับ สนช. ได้แก่
2.1) กำรพัฒนำเครื่องมือที่สะท้อนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรทำงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกนั้น ยังไม่สำมำรถนำมำปฏิบัติได้จริง
2.2) กำรสื่อสำรกระบวนกำรกำรป้องกันกำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในกำรทำงำนขององค์กรยังไม่ทั่วถึง
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ควรทบทวนหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. อย่ำงละเอียด รวมถึงประสำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อ ป.ป.ช. เกี่ยวกับกำรพัฒนำเครื่องมือและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ
2. ควรพัฒ นำปรับปรุงแนวทำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพบน
พื้นฐำนหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช.
3. ควรคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ตำมภำรกิจกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ เพื่อ
ให้ผลกำรประเมินสะท้อนควำมต้องกำรที่แท้จริง

4. ควรพัฒ นำรูปแบบสื่อสำรเกี่ ยวกับแนวทำงกำรป้องกันทุจริตกับองค์กรนวัตกรรมและ
ควำมโปร่งในพื้นฐำนกำรเป็นองค์กรนวัตกรรม
5. ผู้บ ริห ำรเข้ำมำมีบ ทบำทส ำคัญ ในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำร
ดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เป้าหมาย : สานักงานฯ กาหนดแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2565 ที่
เป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินงาน : จัดทาแผนงานพัฒนาการดาเนินงานของ สนช. เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA
กิจกรรม
1. ทบทวนผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี 2564
2. ประชุมหำรือร่วมกับ หน่ วยงำนในสั งกัดเพื่ อหำแนวทำงในกำรยกระดับในหน่วยงำนและภำพรวม
กระทรวง
3. เข้ำร่วมกำรชี้แจ้งแนวทำงกำรประเมิน ITA ปี 2565
4. สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำ (ร่ำง) แผนงำนพัฒนำกำรดำเนินงำนของ สนช. เพื่อยกระดับผลกำรประเมิน ITA
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง
เป้าหมาย : สานักงานฯ มีเครื่องมือและรู ปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมี
ประสิทธิภาพ สามารถนามาปฏิบัติได้จริง
แนวทางการด าเนิ น งาน : การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาการท างานบนพื้ น ฐานความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้
กิจกรรม :
1. พัฒ นำและปรับ ปรุงตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนในกำกับด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต โดยให้ เป็น
มำตรฐำนกำรปฏบัติงำนที่เป็นรูปธรรมและนำมำปฏิบัติจริง
2. พัฒนำเครื่องมือร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงอย่ำงใกล้ชิด
3. ตรวจทำนเครื่องมือที่ได้พัฒนำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนในกำกับด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานสารสนเทศ
เป้าหมาย : บุคลากรตระหนักและปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการดาเนินงาน : ปลูกฝังบุคลากรให้ทางานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความ
สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
กิจกรรม :

1. พัฒ นำรูปแบบกำรสื่อสำรให้บุคลำกรได้ รับรู้ถึงเครื่องมือเพื่อป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำนฯ ผ่ำน
รูปแบบกำรอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร และกำรดำเนินงำนบนพื้นฐำนควำม
โปร่งใสตรวจสอบได้
2. ผู้บริหำรสื่อสำรเกี่ยวกับเจตจำนงในกำรทำงำนที่โปร่งในและสุจริตให้แก่บุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย : บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต และ
ความโปร่งใส่ในการทางานของสานักงานฯ เป็นอย่างดี
แนวทางการดาเนินงาน : สร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับภาพลักษณ์การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่
ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส่และตรวจสอบได้
กิจกรรม :
1. รวบรวมและจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ตำมภำรกิจกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ เพื่อให้ผลกำร
ประเมินสะท้อนควำมต้องกำรที่แท้จริง
2. จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรเรื่องแนวทำงกำรป้องกันทุจริตกับองค์กรนวัตกรรมและควำมโปร่งในในองค์กร
บนพื้นฐำนกำรเป็นองค์กรนวัตกรรม
3. ผู้บริหำรมีบทบำทสำคัญในกำรสื่อสำรเรื่อง “กำรทำงำนในรูปแบบองค์กรนวัตกรรมบนพื้นฐำนควำม
โปร่งใส่และตรวจสอบได้”
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์

