
 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภ่ายในหน่วยงาน 

ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปรง่ใสในหน่วยงาน 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2564 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2564 

  จากเป ้ าหมาย “การประเมิน

ค ุณธ ร รมและคว าม โป ร ่ ง ใ ส ในกา ร

ดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( ITA) 

ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่

เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผล

คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 

พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงาน 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ซึ่งมี

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน ได้คะแนน 92.5 คะแนน  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
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2563 74.98 75 97.1 97.54 97.85 93.28 91.64 93.58 88.2 89.89

2564 100 100 98.33 97.97 96.32 95.03 94.57 93.7 91.59 91.35
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(EIT) จากผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 96.3 คน ได้คะแนน 96.5 คะแนน และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 100 คะแนน  

ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงาน

อีกเพียงเล็กน้อยเพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกกรพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความ

ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต  

- เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของท่าน  

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ขึ้น  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ

ท่านมากขึ้น  

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน  

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการแล: ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  

- เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

- เพ่ิมกลไกกรปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจน

มากขึ้น  

- กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด  

- เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชน 

- อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ

ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  

- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  



 

- เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู  

- ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริง

อย่างเป็นรูปธรรม  

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

 จากผลการประเมิน พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ วิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมแบบเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 

1) สำนักงาน ได้ทำการศึกษา ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ในหมวดของ IIT พบประเด็น

การใช้อำนาจที่มีการเปรียบเทียบคะแนนจากปีทีผ่านมีคะแนนน้อยลงเพียงหนึ่งประเด็น ทาง

สำนักงานได้นำผลรายข้อมาศึกษา พบว่ามีร้อยละ 1.79 หรือพนักงานจำนวน 1 คนจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 56 คน ที ่มีความตั ้งใจในการที ่จะตอบในภาพลบต่อสำนักงาน เนื ่องจาก

พนักงานอาจขาดความเชื่อม่ันต่อผู้บังคับต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้น เมื่อสังเกตข้อ I25 (ผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด)ซึ่งตอบมาก

ที่สุด และส่งผลต่อเนื่องให้ข้ออื่นๆ ที่มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องได้รับการประเมินในข้อนั้นๆ ต่ำ

กว่าความเป็นจริง  

2) สำนักงาน ได้ทำการศึกษา ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ในหมวดของ EIT พบประเด็นที่

ได้คะแนนจากการประเมินในประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานที่มีระดับคะแนน 84.69 ซึ่งสำนักงานจำเป็น

จะต้องมีการพัฒนางานในส่วนนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติสูงที่สุด 

ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

  การดำเนินการของสำนักงานในการสร้างมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมีคะแนนที่

สูงขึ้นกว่าเป้าตามข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตที่ได้คะแนน 

100 คะแนน ซึ่งทางสำนักงานจะดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก OIT เป็นพื้นฐานในการ

ให้ข้อมูลกับพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกสำนักงาน 

 



 

ดังนั้น สำนักงานจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

1) มาตรการเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

2) มาตรการเชิงรับ เพื่อรักษารากฐานการทำงานที่มีคุณภาพ และโปร่งใส 

แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
1) มาตรการเชิงรุก เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

แผนพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ส่วนบริหารและพัฒนา
บุคคล 

- จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร 

- เปิดรับสมัครผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

- อบรมผู้บริหาร 

- สรุปและตดิตามผล 

แผนงานรับความคิดเห็นการจดัทำ
แผนของสำนักงาน  

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทลั ระยะที่ 2 

- กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการ
พัฒนา Platform เมือง City Data Platform (CDP) 

2) มาตรการเชิงรับ เพ่ือรักษารากฐานการทำงานที่มีคุณภาพ และโปร่งใส 
แผนการรักษาคุณธรรม 
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 

คณะทำงาน - ศึกษาเกณฑ์ และผลการประเมิน เพื่อวางแผนการ
ทำงาน 

- จัดทำ Workshop บริหารจัดการ OIT,IIT และ EIT 

- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ITA 

 

หมายเหตุ : การกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงาน ทำหน้าที่ติดตามให้เกิดการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ 

และให้ผู้รับผิดชอบแผนงานต่างๆ รายงานผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงาน เพ่ือเสนอผู้อำนวยการใหญ่ พิจารณา

และให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการงานต่อไป 


