รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญ หาการดำเนิ น งานด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่ว ยให้ ห น่วยงาน
ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจ ริตและประพฤติมิช อบ ดังนั้ น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณ ธรรมการดำเนินงาน
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ แต่ ยั ง เป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติงานและการให้ บ ริการประชาชน เพื่ อให้ ทราบถึงช่องว่างของความไม่ เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป
ผลการประเมิน
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
คะแนนภาพรวมหน่วยงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย = 89.8 คะแนน
ระดับผลการประเมิน = A
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ (IIT ตัวชี้วัดที่ 1)
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT ตัวชี้วัดที่ 5)
การใช้อำนาจ (IIT ตัวชี้วัดที่ 3)
การใช้งบประมาณ (IIT ตัวชี้วัดที่ 2)
การป้องกันการทุจริต (OIT ตัวชี้วัดที่ 10)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT ตัวชี้วัดที่ 4)
การเปิดเผยข้อมูล (OIT ตัวชี้วัดที่ 9)
คุณภาพการดำเนินงาน (EIT ตัวชี้วัดที่ 6)
การปรับปรุงการทำงาน (EIT ตัวชี้วัดที่ 8)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT ตัวชี้วัดที่ 7)

คะแนน
97.85
95.61
95.54
94.44
93.75
93.52
90.56
87.99
80.20
75.04

จากตารางคะแนนสรุปได้ว่า
1. ก ารวั ด ก ารรั บ ข องผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ ายใน (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. การวั ด การรั บ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัว ชี้ วัด ที่ 6 คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน ประกอบด้ ว ยข้อ คำถาม จำนวน 5 ข้อ ได้ แก่ ข้อ E1 – E5
ได้คะแนน 87.99
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภ าพการสื่อสาร 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
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยข้ อ คำถาม จำนวน 33 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 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 จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
1) คุณภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มรการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
3) การปรับปรุงระบบการทำงานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ ได้โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแบเว็บไซต์
ของหน่ ว ยงานในการปรั บ ปรุ งระบบให้ ทั น สมั ย และการติ ด ต่ อ สื่ อสารผ่ านเว็บ ไซต์ ได้ อ ย่ างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อให้การบริหารราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นไป
ตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็ น ควรกําหนดผู้ รับ ผิดชอบการดําเนินการเพื่อผลั กดัน ตามมาตรการส่งเสริมคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
1.1 สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกลุ่มประชาสัมพันธ์ดําเนินการ
จัดทําช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ให้เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย และเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวให้ผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบอย่างทั่วถึงกัน
2. ด้านความโปร่งใสในการดําเนินงาน
2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มา ติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบ
อย่างทั่วถึงกัน
2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําช่องการรับฟัง ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุง วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานและการให้บริการให้เกิดความโปร่งใส และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ผู้มาติดต่อ ขอรับ
บริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึงกัน
จากผลการดำเนิ น งานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินงานและติดตามกำกับดูแลตามนโยบาย

ของผู้ อำนวยการสำนั กงานศิล ปวัฒ นธรรมร่ว มสมัย จึงทำให้ ส ำนั กงานศิล ปวัฒ นธรรมร่ว มสมัย ไม่ มีเรื่อ ง
ร้องเรียนของบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งมี
การพัฒนางานบริการสำหรับผู้รับบริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ปรับรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการดำเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นควรให้ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อไป

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แนวทางปฏิบตั ิ
กิจกรรม
๑. นโยบายด้านนโยบาย/ผูบ้ ริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
1.1. มีนโยบายที่ชดั เจน
1. ประกาศเจตจานงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เกี่ยวกับความโปร่งใส
ประพฤติมิชอบ เพื่อกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส
การเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
2. มีการสื่อสารถึงความสาคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
3. ประกาศข้อบังคับสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผ่านทางเว็บไซต์ สศร. และแจ้งเวียนให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ
สศร. ทราบและถือปฏิบตั ิ
1.2 บทบาทของผูบ้ ริหารใน
การส่งเสริมเรื่อง
ความโปร่งใสในองค์กร
1.3 ความพยายาม/
ริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส

ผูร้ บั ผิดชอบ
ก.พ.ร./กจ.

ผูบ้ ริหารสูงสุด หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง
ความโปร่งใส

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

1. เปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรภายในได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรวมทัง้ หาช่องทางใหม่ๆ
เพื่อกระตุน้ เตือนให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส
2. รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศร.
โดยติดบอร์ด KM
3. บุคลากรของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรวมทัง้ กฎ
ระเบียบและข้อบังคับ ของสานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รปั ชัน
ในทุกรูปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

2. นโยบายด้านความเปิ ดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
2.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
1. จัดสถานที่/จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสาหรับให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสาร
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มี
เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประจาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ
2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
3. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ จดหมายข่าว แถลงข่าว ติดประกาศ เว็บไซต์,
Facebook, YouTube เป็ นต้น

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

แนวปฏิบตั ิ
2.2 การมีมาตรฐาน
การให้บริการประชาชนและ
ประกาศให้ทราบ

กิจกรรม
1. มีการกาหนดมาตรฐานและขัน้ ตอนการให้บริการประชาชน
2. มีการประกาศมาตรฐานและขัน้ ตอนการให้บริการประชาชน
ประกอบด้วย
- ภายในสถานที่ให้บริการ
- ทางเว็บไซต์
3. ประกาศมาตรฐานและขัน้ ตอนการให้บริการประชาชน

ผูร้ บั ผิดชอบ
กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

2.3 การมีระบบตรวจสอบ
ภายในที่ดาเนินการ
ตรวจสอบมากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี
2.4 การเผยแพร่ผลการ
ปฏิบตั ิงานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ

มีระบบตรวจสอบภายในกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มงานมากกว่า
เรื่องเงิน/บัญชี

ตสน.

มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วย
ตรวจสอบภาย และผูบ้ ริหารระดับสถาบัน/กองขึน้ ไป
ต่อสาธารณะ อย่างน้อย 2 ช่องทาง

ตสน.

2.5 การเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
ราชการ

1. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รบั ทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือ
เอกสารรายงานประจาปี
2. มีการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจในการจัดทาแผนงาน
การวางแผนการดาเนินงาน การติดตาม

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

3. นโยบายด้านการใช้ดลุ ยพินิจ
3.1 การลดการใช้
1. ดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนของสานักงานศิลปวัฒนธรรม
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ร่วมสมัย
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ให้เจ้าหน้าที่ทกุ หน่วยงานปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขัน้ ตอน
ของคู่มือการปฏิบตั งิ านหรือคูม่ ือการให้บริการสาหรับประชาชน
3. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องกากับ ดูแล และตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามคู่มือการปฏิบตั งิ าน
หรือตามคูม่ ือการให้บริการประชาชน เพื่อให้การใช้
ดุลยพินิจที่อาจไม่ถกู ต้อง ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณา
สั่งการให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน

