
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ความเป็นมา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด  เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน  
การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครั ฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป 

ผลการประเมิน 
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
คะแนนภาพรวมหน่วยงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย = 89.8 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน = A 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT ตัวชี้วัดที่ 1) 97.85 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT ตัวชี้วัดที่ 5) 95.61 
3 การใช้อำนาจ (IIT ตัวชี้วัดที่ 3) 95.54 
4 การใช้งบประมาณ (IIT ตัวชี้วัดที่ 2) 94.44 
5 การป้องกันการทุจริต (OIT ตัวชี้วัดที่ 10) 93.75 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT ตัวชี้วัดที่ 4) 93.52 
7 การเปิดเผยข้อมูล (OIT ตัวชี้วัดที่ 9) 90.56 
8 คุณภาพการดำเนินงาน (EIT ตัวชี้วัดที่ 6) 87.99 
9 การปรับปรุงการทำงาน (EIT ตัวชี้วัดที่ 8) 80.20 

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT ตัวชี้วัดที่ 7) 75.04 
 
  



 จากตารางคะแนนสรุปได้ว่า  
1. ก ารวั ดก ารรับ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ I1 – I6 ได้คะแนน 

97.85 ซึ่งเป็นคะแนนสูงที่สุดของตัวชี้วัดทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ I7 – I12 ได้คะแนน 

94.44 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ I13 – I18 ได้คะแนน 

95.54 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ I19 – I24 

ได้คะแนน 93.52 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ I25 – I30  

ได้คะแนน 95.61 

2. การวัดการรับของผู้มี ส่วนได้ส่ วน เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ E1 – E5  
ได้คะแนน 87.99  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ E6 – E10  
ได้คะแนน 75.04  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ E11 – 
E15 ได้คะแนน 80.20  

3. การวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 33 ข้อ ได้แก่ ข้อ O1 – O33  
ได้คะแนน 90.56  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ O34 – O43 
ได้คะแนน 93.75  
 
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก 
 คณะผู้ประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565  

พบว่า ผลคะแนนการประเมินของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และคำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และ



เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e –service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง  
 ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

1) คุณภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มรการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงขอ้มูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3) การปรับปรุงระบบการทำงานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ ได้โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแบเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

เพ่ือให้การบริหารราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

เห็นควรกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินการเพ่ือผลักดันตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  

1. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1.1 สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกลุ่มประชาสัมพันธ์ดําเนินการ

จัดทําช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ให้เข้าถึงง่าย    
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย และเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวให้ผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบอย่างทั่วถึงกัน  

2. ด้านความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ช่องทางการ

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มา ติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
อย่างทั่วถึงกัน  

2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําช่องการรับฟัง ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุง วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานและการให้บริการให้เกิดความโปร่งใส และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึงกัน  

จากผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินงานและติดตามกำกับดูแลตามนโยบาย



ของผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงทำให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนของบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งมี
การพัฒนางานบริการสำหรับผู้รับบริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ปรับรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เห็นควรให้ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อไป 
  



แนวทางปฏิบัติตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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๑. นโยบายดา้นนโยบาย/ผูบ้รหิารและความพยายาม/รเิริ่มของหน่วยงานในการสรา้งความโปรง่ใส 

1.1. มีนโยบายที่ชดัเจน
เก่ียวกบัความโปรง่ใส 

1. ประกาศเจตจ านงในการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ  
ประพฤติมิชอบ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นความโปรง่ใส  
การเสิรมสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 

2. มีการส่ือสารถงึความส าคญัของนโยบายดา้นความโปรง่ใส  
การเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม ไปยงัเจา้หนา้ที่ทกุระดบั 

3. ประกาศขอ้บงัคบัส านกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั 
ว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการส านกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั  
ผ่านทางเว็บไซต ์สศร. และแจง้เวยีนใหข้า้ราชการ เจา้หนา้ที่ บคุลากรของ 
สศร. ทราบและถือปฏิบตัิ 

ก.พ.ร./กจ. 

1.2 บทบาทของผูบ้รหิารใน
การส่งเสรมิเรื่อง 
ความโปรง่ใสในองคก์ร 

ผูบ้รหิารสงูสดุ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายมีส่วนรว่มในกจิกรรมเสรมิสรา้ง
ความโปรง่ใส 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 

1.3 ความพยายาม/ 
รเิริ่มของหน่วยงานใน 
การสรา้งความโปรง่ใส 

1. เปิดโอกาสใหบ้คุลากรภายในไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 
การปฏิบตัิงานเพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสรวมทัง้หาช่องทางใหม่ๆ  
เพื่อกระตุน้เตือนใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างโปรง่ใส 

2. รณรงคป์้องกนัและปราบปรามการทจุรติของ สศร.  
โดยติดบอรด์ KM  

3. บคุลากรของส านกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยัตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานรวมทัง้กฎ 
ระเบียบและขอ้บงัคบั ของส านกังานศิลปวฒันธรรม 
รว่มสมยั โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชนั 
ในทกุรูปแบบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 

2. นโยบายดา้นความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองคก์ร และการมีส่วนรว่ม 

2.1 การเปิดเผยขอ้มลู
ข่าวสาร 

1. จดัสถานท่ี/จดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารส าหรบัใหบ้รกิาร ขอ้มลูข่าวสาร
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มี
เจา้หนา้ที่รบัผิดชอบประจ าศนูยข์อ้มลูข่าวสารฯ 

2. จดัเก็บสถิติและสรุปผลการใชบ้รกิาร ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 
3. เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย  
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์นิทรรศการ จดหมายขา่ว แถลงข่าว ติดประกาศ เว็บไซต,์ 
Facebook, YouTube เป็นตน้ 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 
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2.2 การมีมาตรฐาน 
การใหบ้รกิารประชาชนและ
ประกาศใหท้ราบ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชน 

2. มีการประกาศมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชน
ประกอบดว้ย 

 - ภายในสถานท่ีใหบ้รกิาร 
 - ทางเว็บไซต ์

3. ประกาศมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชน 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 

2.3 การมีระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบมากกว่า 
เรื่องเงิน/บญัช ี

มีระบบตรวจสอบภายในกอง/ศนูย/์สถาบนั/กลุ่มงานมากกว่า 
เรื่องเงิน/บญัช ี

ตสน. 

2.4 การเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบตัิงานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วย
ตรวจสอบภาย และผูบ้รหิารระดบัสถาบนั/กองขึน้ไป  
ต่อสาธารณะ อยา่งนอ้ย 2 ช่องทาง 

ตสน. 

2.5 การเปิดโอกาส 
ใหป้ระชาชนเขา้มา 
มีส่วนรว่มในการปฏิบตัิ
ราชการ 

1. เผยแพรง่านตามภารกจิหลกัของหน่วยงานใหส้าธารณชน 
ไดร้บัทราบโดยช่องทางใดช่องทางหน่ึง เช่น website หรือ 
เอกสารรายงานประจ าปี 

2. มีการเปิดรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้งผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลกั
ของหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ และ 
ความคิดเห็นประกอบการตดัสินใจในการจดัท าแผนงาน  
การวางแผนการด าเนินงาน การติดตาม 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 

3. นโยบายดา้นการใชด้ลุยพินิจ 

3.1 การลดการใช ้
ดลุยพินิจของเจา้หนา้ที่
ผูป้ฏิบตัิงาน 

1. ด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชนของส านกังานศิลปวฒันธรรม
รว่มสมยั 

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ทกุหน่วยงานปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน 
ของคู่มือการปฏิบตังิานหรือคูม่ือการใหบ้รกิารส าหรบัประชาชน 

3. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งก ากบั ดแูล และตรวจสอบ 
การปฏิบตัิงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามคู่มือการปฏิบตังิาน
หรือตามคูม่ือการใหบ้รกิารประชาชน เพื่อใหก้ารใช ้
ดลุยพินิจที่อาจไม่ถกูตอ้ง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณา 
สั่งการใหเ้ป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง 

กอง/ศนูย/์
สถาบนั/กลุ่มงาน 

 


