
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้เป็นไปตำมเป็น

กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) (สนช.) จึงได้ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส จำกกำรวิเครำะห์ผลกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ

สนช. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือยกระดับพัฒนำกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมไว้วำงใจของประชำชน 

ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสนช. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของ สนช. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเท่ำกับ 78.54 คะแนน อยู่ในระดับ 

B ซึ่งในกำรประเมินประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประเมิน จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

จ ำนวน 3 เครื่องมือ ทั้งนี้ สำมำรถวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส จ ำแนกตำมเครื่องมือ

กำรประเมิน ดังนี้ 

  1.1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
และทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบ
ในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับบริกำร ณ 
จุดให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก ำหนดมำตรกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ 

(2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุก
ภำคส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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(3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งงำน 
(job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

(4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำง
ระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด 

(5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำมำตรกำรกำร
ป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้โดยง่ำย
และสะดวก 
  1.2 การรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) 

  เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ 
อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกีย่วกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง  

(3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร
เพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรได้โดยสะดวก 
  1.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
  เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำรทุจริตโดยมี
มำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำร
ผ่ำนระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุก
ช่วงเวลำ ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 

(2)  กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดท ำ
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่ ส ำคัญ 



ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 

2. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีค่วรพัฒนา  
  จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  พบว่ำ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นปัญหำและคำดว่ำจะพัฒนำส ำหรับ สนช. ได้แก่ 

2.1)  กำรพัฒนำเครื่องมือและกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะไม่ครบถ้วนและควำมเข้ำใจที่คำด

เคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. ก ำหนด 

2.2) กำรพัฒนำเครื่องมือที่สะท้อนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรท ำงำนทั้งภำยในและ

ภำยนอกนั้น ยังไม่สำมำรถน ำมำปฏิบัติได้จริง 

2.3) กำรสื่อสำรกระบวนกำรกำรป้องกันกำรทุจริต กำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส

ตรวจสอบได้ในกำรท ำงำนขององค์กรยังไม่ทั่วถึง 

 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

1. ควรทบทวนหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. อย่ำงละเอียด รวมถึงประสำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ

ต่อ ป.ป.ช. เกี่ยวกับกำรพัฒนำเครื่องมือและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 

2. ควรพัฒนำปรับปรุงแนวทำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพบน

พ้ืนฐำนหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช.  

3. ควรคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ตำมภำรกิจกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ เพื่อ

ให้ผลกำรประเมินสะท้อนควำมต้องกำรที่แท้จริง 

4. ควรพัฒนำรูปแบบสื่อสำรเกี่ยวกับแนวทำงกำรป้องกันทุจริตกับองค์กรนวัตกรรมและ

ควำมโปร่งในพื้นฐำนกำรเป็นองค์กรนวัตกรรม 

5. ผู้บริหำรเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำร

ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เป้าหมาย : ส านักงานฯ ก าหนดแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่
เป็นรูปธรรม   
แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าแผนงานพัฒนาการด าเนินงานของ สนช. เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA 
กิจกรรม 

1. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี 2563 
2. ประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดเพ่ือหำแนวทำงในกำรยกระดับในหน่วยงำนและภำพรวม

กระทรวง 
3. เข้ำร่วมกำรชี้แจ้งแนวทำงกำรประเมิน ITA ปี 2564  
4. สรุปข้อมูลเพื่อจัดท ำ (ร่ำง) แผนงำนพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ สนช. เพื่อยกระดับผลกำรประเมิน ITA 

ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง  

เป้าหมาย : ส านักงานฯ มีเครื่องมือและรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมี
ประสิทธิภาพ สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
แนวทางการด าเนินงาน : การพัฒนาเครื่องมือเพื่อพัฒนาการท างานบนพื้นฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
กิจกรรม :  

1. พัฒนำและปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนในก ำกับด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตโดยให้เป็น
มำตรฐำนกำรปฏบัติงำนที่เป็นรูปธรรมและน ำมำปฏิบัติจริง 

2. พัฒนำเครื่องมือร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงอย่ำงใกล้ชิด 
3. ตรวจทำนเครื่องมือที่ได้พัฒนำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนในก ำกับด้ำนกำรป้องกันกำร

ทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานสารสนเทศ 

เป้าหมาย : บุคลากรตระหนักและปฏิบัติงานบนพื้นฐานความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
แนวทางการด าเนินงาน : ปลูกฝังบุคลากรให้ท างานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความ
สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
กิจกรรม :  

1. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรให้บุคลำกรได้รับรู้ถึงเครื่องมือเพ่ือป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนฯ ผ่ำน
รูปแบบกำรอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร และกำรด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนควำม
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2. ผู้บริหำรสื่อสำรเกี่ยวกับเจตจ ำนงในกำรท ำงำนที่โปร่งในและสุจริตให้แก่บุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์ 



เป้าหมาย : บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต และ
ความโปร่งใส่ในการท างานของส านักงานฯ เป็นอย่างดี 
แนวทางการด าเนินงาน : สร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับภาพลักษณ์การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่
ปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ 
กิจกรรม :  

1. รวบรวมและจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ตำมภำรกิจกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้ผลกำร
ประเมินสะท้อนควำมต้องกำรที่แท้จริง 

2. จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรเรื่องแนวทำงกำรป้องกันทุจริตกับองค์กรนวัตกรรมและควำมโปร่งในในองค์กร
บนพื้นฐำนกำรเป็นองค์กรนวัตกรรม 

3. ผู้บริหำรมีบทบำทส ำคัญในกำรสื่อสำรเรื่อง “กำรท ำงำนในรูปแบบองค์กรนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนควำม
โปร่งใส่และตรวจสอบได้” 

ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารความต่อเนื่อง และงานประชาสัมพันธ์ 
 
 


