
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565
และความคืบหน้าในการด าเนินการ ณ ไตรมาส 1/2565



วิเคราะห์ประเด็น (Gap) ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาจากปี 2564

การรับรู้และ
ความเข้าใจ
ของผู้บริหาร
และพนักงาน

ข้อมูล/ความรู้ในการประเมิน ITA

• ความส าคัญของการประเมิน ITA

• รูปแบบการประเมินและค าถาม 

• ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใส

การสื่อสารการด าเนินการของ สนง. (     ท าแล้ว/      ท าเพิ่ม)

• ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

• การใช้อ านาจ เช่น มอบหมายงาน ประเมินผล คัดเลือกอบรม/ศึกษาต่อ 

• whistleblower มาตรการคุ้มครอง และการด าเนินการ

• no gift policy 

การรวบรวม stakeholders ภายนอกให้ครอบคลุม
มากขึ้น และก าหนดสัดส่วนรายช่ือให้เหมาะสม 

ควรเพ่ิมความครอบคลุมของรายชื่อ stakeholders 
ภายนอกเพิ่มขึ้น (เดิมรวบรวมจากฝ่ายงานหลักท่ีติดต่อ/
ให้บริการกับ stakeholders)

นโยบายของส านักงานด้านความโปร่งใส

• stakeholders ภายนอกอาจยังไม่รับรู้นโยบาย
ท่ีส านักงานได้ด าเนินการในด้านความโปร่งใส

IIT

การรับรู้
ของ stakeholders 

ภายนอก

การรวบรวม
รายชื่อ

stakeholders 
ภายนอก

การยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการท างาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร ในระยะต่อไป  

ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

• ให้บริการเท่าเทียม/ตรงไปตรงมา/ตอบชัดเจน
• ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ/การให้บริการ
• เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
• เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร

EIT

OIT ครบถ้วน ด าเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ปี 2564
ปี 2565 เพ่ิม No Gift Policy และทบทวนการเปิดเผยตามรายละเอียดตามเกณฑ์ปี 2565 ให้ครบถ้วน
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แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565

A. ปลุกการรับรู้ -
สร้างความรู้
ความเข้าใจ

B. ปลูกจิตส านึก -
สร้างการมีส่วนร่วมและ

น าไปสู่การปฏิบัติ

C. ปรับเปลี่ยนเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส –

ข้อมูล/คุณภาพการด าเนินงาน
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.-ธ.ค.

ช่วงประเมิน IIT
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A2. สร้างความตระหนักรู้จากผู้บริหารสู่พนักงาน เช่น
Friday session/กลุ่มผู้บริหารส่ือสารกับพนักงานในสายงาน

A3. การบรรยายจากวิทยากรภายนอก เช่น
ACT, ป.ป.ช., จุฬาฯ และหน่วยงานท่ีได้คะแนนสูง

B2. สร้าง Engagement
ด้วย mini workshop กับจุฬาฯ

A5. บรรยาย
สรุปข้อมูล
ภายใน  2 คร้ัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 

C3. เปิดเผยข้อมูลบน website ตามเกณฑ์อย่างครบถ้วน (OIT)

C1. รวบรวมรายชื่อ
stakeholders ภายนอก
ให้ครอบคลุมมากขึ้น

ช่วงประเมิน EITA6. สร้างการรับรู้ stakeholders 
ภายนอกเกี่ยวกับนโยบายของ
ส านักงาน

A4. Ads One Page ผ่านอีเมล และมีแหล่งรวมความรู้ใน intranet

C2. มีแผนยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน กระบวนการท างาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)

หมายเหตุ: มีการติดตามความก้าวหน้าผ่านคณะท างานดา้นองค์กรโปร่งใสต่อเนื่อง

ความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร (ผอ.ขึ้นไป)

สายบริหารองค์กร

ฝ่ายงานต่าง ๆ 

Change Agent

วิทยากรภายนอก

คณะท างานด้านองค์กรโปร่งใส

A. ปลุกการรับรู้ -
สร้างความรู้
ความเข้าใจ

B. ปลูกจิตส านึก -
สร้างการมีส่วนร่วมและ

น าไปสู่การปฏิบัติ

C. ปรับเปลี่ยนเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส –

ข้อมูล/คุณภาพการด าเนินงาน

A1. ก าหนดเป้าหมาย 
แผนด าเนินการ และสื่อสาร
B1. สร้างการมีส่วนร่วม 
- คณะท างานด้านองค์กรโปร่งใส
- แต่งตั้ง change agents ระดับ
ผู้อ านวยการ
- สื่อสารผู้บริหารและสร้าง
การมีส่วนร่วม

B3. สร้างให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตา่ง ๆ
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ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริมการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน 

ปี 2565



ความคืบหน้าในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

A. ปลุกการรับรู้ - สร้างความรู้ความเข้าใจ
A1. ก าหนดเป้าหมาย 
แผนด าเนินการ และสื่อสาร

คณะท างานด้าน
องค์กรโปร่งใส/
ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

ม.ค.-ก.พ. - - ผู้บริหารแสดงเจตจ านง มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านองค์กรโปร่งใส 
ครั้งท่ี 1 และ 2/2565 ในไตรมาสแรก และเห็นชอบแผนยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
และแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565 และสื่อสารเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการให้พนักงานได้รับทราบและรับ feedback
- เลขาธิการมีด าริให้แต่งตั้งจัดตั้งกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) 
เพ่ือขับเคล่ือนเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

-

A2. สร้างความตระหนักรู้จากผู้บริหาร
สู่พนักงาน

ผู้บริหาร/
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

ก.พ.-มี.ค. - - มีการสร้างความตระหนักรู้จากผู้บริหารสู่พนักงาน โดยกลุ่มผู้บริหารส่ือสาร
กับพนักงานในสายงาน

-

A3. การบรรยายจากวิทยากรภายนอก ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

ก.พ.-มี.ค. 4,000 - จัดบรรยายบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ในวันศุกร์ท่ี 18 ก.พ. 2565
- อยู่ระหว่างประสานวิทยากรจาก จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “ระบบธรรมา
ภิบาลกับการพัฒนาองค์กร” จะจัดในวันท่ี 27 เม.ย. 2565

-
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

A. ปลุกการรับรู้ – สร้างความรู้ความ
เข้าใจ (ต่อ)
A4. Ads One Page ผ่านอีเมล และมี
แหล่งรวมความรู้ใน Intranet

ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร และ
ฝ่ายงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ก.พ.-ธ.ค. - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่อง และจัดให้มี  Banner 
แหล่งรวมข้อมูลใน Intranet เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น

-

A5. บรรยายสรุปข้อมูลภายใน  2 คร้ัง ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

เม.ย. - - จัดบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานในเดือน มี.ค. 2 ครั้ง 
และเดือน เม.ย 2 ครั้ง

เพ่ิมรอบการสื่อสาร
เพ่ือให้พนักงาน
สามารถเข้ารับฟัง
ได้มากขึ้น

A6. สร้างการรับรู้ stakeholders 
ภายนอกเกี่ยวกับนโยบายของ
ส านักงาน 

ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

มี.ค. - - ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการร่วมตอบแบบสอบถาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ stakeholder ภายนอก พร้อมแสดงให้เห็น
ว่าส านักงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

B. ปลูกจิตส านึก - สร้างการมี
ส่วนร่วมและน าไปสู่การปฏบิัติ
B1. สร้างการมีส่วนร่วม - คณะท างานด้าน

องค์กรโปร่งใส/
ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร

ม.ค.-ก.พ. - - มีการจัดตั้ง change agents ระดับผู้อ านวยการ และมีการประชุมหารือ
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา พร้อมเสนอแนวทางการ
ด าเนินการ
- มีการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ เพ่ือสื่อสารประเด็นท่ี
ต้องปรับปรุงและพัฒนา พร้อมหาแนวทางการด าเนินการร่วมกัน และให้
ผู้บริหารส่ือสารกับพนักงานในสายงานต่อไป

B2. สร้าง Engagement
ด้วย mini workshop กับจุฬาฯ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
องค์กร

มี.ค. - - ประสานงานกับจุฬาฯ ส าหรับการจัดเตรียม mini-workshop “การสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบให้
เหมาะสม คาดว่าจะจัดได้ในไตรมาส 2

มีการปรับช่วงเวลาด าเนินการ
เนื่องจากมีการร่วมมือกับจุฬาฯ 
ในการจัดเตรียมเน้ือหาและ
รูปแบบ คาดว่าจะจัดได้ใน
ไตรมาส 2

B3. สร้างให้พนักงานมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
องค์กร

ก.พ.-ธ.ค. - จัดบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานในเดือน 
มี.ค. 2 ครั้ง และเดือน เม.ย 2 ครั้ง และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

C. ปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
– ข้อมูล/คุณภาพการด าเนินงาน
C1. รวบรวมรายช่ือ stakeholders 
ภายนอกให้ครอบคลุมมากขึ้น

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
ธรรมาภิบาลองค์กรและ
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง

ก.พ. - - มีการสื่อสารและรวบรวมรายชื่อจากทุกฝ่ายงาน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -

C2. มีแผนยกระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน กระบวนการท างาน 
และประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(ต่อเนื่อง) 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาลองค์กร

ก.พ.-ธ.ค. - - มีการจัดตั้ง change agents ระดับผู้อ านวยการ และมีการประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา พร้อมเสนอแนวทางการด าเนินการ
- มีการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ เพ่ือสื่อสารประเด็นที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนา พร้อมหาแนวทางการด าเนินการร่วมกัน และให้ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานในสายงาน
ต่อไป

-

C3. เปิดเผยข้อมูลบน website ตาม
เกณฑ์อย่างครบถ้วน (OIT) 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาลองค์กร

ก.พ.-เม.ย. - - ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ no gift policy ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ท. โดยมี
การปรับปรุงทั้งในระดับกรรมการ ได้แก่ นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน (แล้วเสร็จ)
และปรับปรุงนโยบายในส่วนของส านักงาน (อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะประกาศใช้พร้อม
แนวปฏิบัติภายในเดือน เม.ย. 2565)
- อยู่ระหว่างจัดท าแนวปฏิบัติในการรายานการรับของขวัญ และมีการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รองรับการรายงานการรับของขวัญส าหรับพนักงานเพ่ืออ านวยความสะดวก 
(ภายในเดือน เม.ย. 2565)
- ทบทวนการเปิดเผยตามรายละเอียดตามเกณฑ์ปี 2565 ให้ครบถ้วน

-
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