
 

  

1.การเป�ดเผยข้อมลู    100 คะแนน 

2.การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน      

อันดับ 2 ประเภทองค์กรอิสระ 

ป� 2563 ได้ 94.06 คะแนน ลดลง 0.78 คะแนนคิดเป�นร้อยละ 0.82 

         คะแนนจาก มาก            น้อย 

1. การปฏบัิติหน้าท่ี               89.86 คะแนน 

2. การใช้อำนาจ                   84.48 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  83.87 คะแนน 

3. การใช้งบประมาณ             82.04 คะแนน 

5. การแก้ไขป�ญหาการทุจริต   81.02 คะแนน 

5. การแก้ไขป�ญหาการทุจริต (ประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด)  

     i30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติท่ีจะเกิดข้ึนใน

หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี 

อย่างไร (75.99 คะแนน) 

    - ความมั่นใจว่าจะปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง  

    - ความสามารถตดิตามผลการร้องเรียนได ้

    - ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

 

         คะแนนจาก มาก               น้อย 

1. การปฏิบัตหิน้าท่ี               88.32 คะแนน 

2. การใช้อำนาจ                   84.64 คะแนน 

3. การใช้งบประมาณ             81.20 คะแนน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.61 คะแนน 

5. การแก้ไขป�ญหาการทุจริต   76.05 คะแนน 

 5. การแก้ไขป�ญหาการทุจริต (ประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด)  

     i30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติท่ีจะเกิดข้ึนใน

หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี 

อย่างไร (71.15 คะแนน) 

    - ความมั่นใจว่าจะปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบต่อตนเอง  

    - ความสามารถตดิตามผลการร้องเรียนได ้

    - ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

 

         คะแนนจาก มาก               น้อย 

1. คุณภาพการดำเนินงาน           96.64 คะแนน 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         94.76 คะแนน 

3. การปรับปรุงระบบการทำงาน 93.10 คะแนน 

 

 

3. การปรับปรุงระบบการทำงาน (ประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 

     e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เป�ดโอกาสใหผู้้รับบริการ 

ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

มากน้อยเพียงใด (89.16 คะแนน) 

 

         คะแนนจาก มาก               น้อย 

1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร         98.43 คะแนน 

2. การปรับปรุงระบบการทำงาน   98.13 คะแนน 

3. คุณภาพการดำเนินงาน         97.60 คะแนน 

    3. คุณภาพการดำเนินงาน (ประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด)         

      e3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ 

การดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ป�ดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด (95.80 คะแนน) 

 

ป� 64 (72 คน) 

ป� 63 (76 คน) 

ป� 63 (106 คน/หน่วย) 

 

ป� 64 (61 คน/หน่วย) 

ป� 64 (2 ตัวชี้วัด 43 ข้อ) 

1.การเป�ดเผยข้อมลู   97.78 คะแนน 

2.การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน      

ป� 63 (2 ตัวชี้วัด 43 ข้อ) 

 ควรแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้

สอบถามได้ โดยเป�นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ

ถาม-ตอบ เป�นต้น (OIT) 

 ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป�ของหน่วยงานมากข้ึน (IIT) 

 ควรพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ

ให้ทุนการศึกษาอย่างเป�นธรรม (IIT) 

 ควรส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการท่ีถูกต้อง (IIT) 

 ควรสร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ

ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการ

ทุจริตในหน่วยงาน (IIT) ฯลฯ         (ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) 

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



สรุปผลและวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีประกำศ ลงวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ผลคะแนน 
กำรประเมิน ๙๓.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับ A เป็นอันดับ ๒ ประเภทองค์กรอิสระ และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่ำนมำลดลง ๐.๗๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒ โดยมีรำยละเอียดผลคะแนนและผลกำรวิเครำะห์จำก
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ดังนี้ 

 1. ผลคะแนนประเมินสูงสุดรายตัวชี้วัด  

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน แบบประเมิน 

1 กำรป้องกันกำรทุจริต 100.00 OIT 

2 กำรเปิดเผยข้อมูล 97.78 OIT 

3 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 96.64 EIT 

4 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 94.76 EIT 

5 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 93.10 EIT 

6 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 89.86 IIT 

7 กำรใช้อ ำนำจ 84.48 IIT 

8 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 83.87 IIT 

9 กำรใช้งบประมำณ 82.04 IIT 

10 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 81.02 IIT 

 2. รายละเอียดผลคะแนนประเมินจ าแนกตามแบบการตรวจประเมิน 
 2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ลงในระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช ก ำหนด และประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร 
เข้ำไปตอบแบบสอบถำมในระบบดังกล่ำว ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำม IIT ทั้งสิ้นจ ำนวน 72 คน 
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  ๑) คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
  ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร รวมถึงลูกจ้ำง (จ้ำงเอกชนด ำเนินงำน) ซึ่งปัจจุบัน

ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติ
รำชกำรจนถึงวันที่เก็บข้อมูล จ ำนวนเป้ำหมำยร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยใน  

  ๒) ประเด็นและผลการประเมิน จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) กำรปฏิบัติหน้ำที่    89.86 คะแนน  
  2.2) กำรใช้งบประมำณ   82.04 คะแนน 
  2.๓) กำรใช้อ ำนำจ    84.48 คะแนน 
  2.๔) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  83.87 คะแนน 
  2.๕) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต   81.02 คะแนน 

  จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ( IIT) 
พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 81.02 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนน
ประเมินรำยข้อ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ข้อค าถาม คะแนน 

i25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อย
เพียงใด 

84.76 

i26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 92.57 
- ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 94.59 
- จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 90.54 
i27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 76.70 
i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 78.49 
- เฝ้ำระวังกำรทุจริต 76.70 
- ตรวจสอบกำรทุจริต 80.30 
- ลงโทษทำงวินัย 78.47 
i29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 

77.59 

i30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

75.99 

- สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก 76.66 
- สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ 75.74 
- มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 77.59 
- มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 73.96 
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 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ หัวข้อกำรประเมินที่มีคะแนนน้อยที่สุด เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1) i30 “หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมี

ควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร” 75.99 คะแนน  
 2) i27 “ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำนได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด” 76.70 

คะแนน 
 3) i29 “หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด 77.59 
คะแนน  

 4) i28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำก
น้อยเพียงใด” 78.49 คะแนน  

 5) i25 “ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
มำกน้อยเพียงใด” 84.76 คะแนน  

 6) i26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ หรือไม่” 92.57 คะแนน  
 และเมื่อพิจำรณำในประเด็นย่อยของแต่ละข้อค ำถำม i30 ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด พบว่ำ  

ควำมมั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ควำมสำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ ควำมสำมำรถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก และควำมมั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ มีคะแนน
น้อยที่สุด 73.96 คะแนน 75.74 คะแนน 76.66 คะแนน และ 77.59 คะแนน ตำมล ำดับ 

๒.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งรำยชื่อผู้รับบริกำรภำยนอก ลงในระบบ ITAS โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินเอง ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถำม EIT จ ำนวน 61 คน/หน่วยงำน 

  ๑) คุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่มำรับบริกำร หรือมำติดต่อ 
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน นับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นมำ จนถึงวันที่เก็บข้อมูลจ ำนวน
เป้ำหมำยร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก  

 ๒) ประเด็นและผลการประเมิน จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน   93.10 คะแนน 
  2.2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   94.76 คะแนน 
  2.3) คุณภำพกำรด ำเนินงำน   96.64 คะแนน 
 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) 

พบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 93.10 คะแนน ซึ่งมีผล
คะแนนรำยข้อ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ตัวช้ีวัดทีคุ่ณภาพการด าเนินงาน 

ข้อค าถาม คะแนน 

e11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/ 
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

92.12 

e12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/ 
กำรให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

91.63 

e13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร  
ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน หรือไม่ 

100.00 

e14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 
มำกน้อยเพียงใด 

89.16 

e15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มี 
ควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

92.60 

 
เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ หัวข้อกำรประเมินที่มีคะแนนน้อยที่สุด เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
1) e14 “หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด” 
89.16 คะแนน 

2) e12 “หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้  
บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด” 91.63 คะแนน  

3) e11 “เจ้ำหน้ำที่ของหน่วงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้ 
บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด” 92.12 คะแนน  

๔) e15 “หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกข้ึน มำกน้อยเพียงใด” 92.60 คะแนน 

๕) e13 “หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่” 100 คะแนน 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลลงในระบบ ITAS จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 4๓ ข้อค ำถำม  
ได้แก่  

 3.๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 97.78 คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ให้สำธำรณชนทรำบ 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) ข้อมูลพ้ืนฐำน 2) กำรบริหำรงำน 3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ  
4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ ๕) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส รวม 33 ข้อค ำถำม โดยได้
คะแนนประเมิน 100 คะแนนทุกข้อค ำถำม ยกเว้น ข้อ o8 Q&A ได้ 0 (ศูนย์) คะแนน ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ช. 
โดยที่ปรึกษำกำรประเมินได้ให้ควำมเห็นว่ำ “ไม่พบช่องทำงกำรสื่อสำรสองทำง (Q&A) บนเว็บไซต์- ตรวจสอบ 
18/7/2564 ลิงค์ท่ี 2 ใช้งำนได้ ลิงค์ท่ี 1 ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ จึงท ำให้ข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ” 
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 3.2) ตัวชี้ วัดการป้องกันการทุจริต  ๑00  คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปั จจุบันบนเว็บ ไซต์ของหน่ วยงำน เพ่ือเปิด เผยข้อมูลต่ ำงๆ  
ให้สำธำรณชนทรำบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และ  
2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต รวม 10 ข้อค ำถำม โดยได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนทุกข้อ
ค ำถำม 

 
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ผลคะแนนกำรประเมิน 93.28 คะแนน  
อยู่ในระดับ A หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์กำรประเมิน แต่อย่ำงไรก็ดี มีกำรด ำเนินกำรในบำงส่วนที่ต้องปรับปรุง
หรือเปิดเผยข้อมูล ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติควรมีกำรวำงแผนกำรแก้ไขปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำนในส่วนที่มีปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ดีขึ้นและสำมำรถยกระดับกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมี ประสิทธิผล รวมถึงสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำ  
แก่สำธำรณชนได้มำกยิ่งขึ้นในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้ มีประเด็นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ควรมีกำรส่งเสริม พัฒนำ บริหำรจัดกำร หรือเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 
  1. ควรแสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
ต่ำง ๆ ได้ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะเป็น 
"กำรสื่อสำรได้สองทำง"  เช่น Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น (OIT) 
  2. ควรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ของหน่วยงำนมำกขึ้น (IIT) 
  3. ควรพัฒนำกระบวนกำรกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม (IIT) 
  4. ควรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้อง (IIT) 
  5. ควรสร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน กำรติดตำมผลกำรร้องเรียน และสร้ำงควำมมั่นใจ 
ในกำรจัดกำรกำรทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท ำกำรร้องเรียน โดยหำกพบกำรทุจริตในหน่วยงำน (IIT) 
  6. ควรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง (IIT) 
  7. ควรเพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สิน 
ของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน (IIT) 
  8. ควรส่งเสริมให้หน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
โดยเพิ่มกำรให้สอบถำม ทักท้วง ร้องเรียน (IIT) 
  9. ควรส่งเสริมให้มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน (IIT) 
  10. ควรเพ่ิมมำตรกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต ตรวจสอบ 
กำรทุจริต และลงโทษทำงวินัยอย่ำงจริงจังเมื่อพบกำรทุจริต (IIT) 
 
 
 
 



6 

  11. ควรส่งเสริมกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำน 
อย่ำงถูกต้อง (IIT) 
  12. ควรส่งเสริมให้มีกำรมอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม
(IIT) 
  13. ควรให้ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป  
กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด (IIT) 
  14. ควรเพ่ิมมำตรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (IIT) 
  15 ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรมุ่งเน้นผลส ำเร็จของงำน กำรให้
ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และควำมพร้อมรับผิดรับชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 
ของบุคลำกรในหน่วยงำนมำกขึ้น (IIT) 
  16. ควรเพ่ิมกลไกก ำกับให้หน่วยงำนใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และ 
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (IIT) 
  17. ควรให้ตรวจสอบว่ำประเด็นกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ผู้อ่ืนว่ำเป็นไปตำมขั้นตอนหรือ
ระยะเวลำที่ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด (IIT) 
  18. ควรเพ่ิมกลไกก ำกับหน่วยงำน โดยให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ พัสดุ และกำรตรวจ
รับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง (IIT) 
  19. ควรเพ่ิมควำมตระหนักของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนโดยต้องให้ควำมส ำคัญ  
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง (IIT) 
  20. ควรแสวงหำมำตรกำรป้องกันไม่ให้กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนถูกแทรกแซง 
จำกผู้มีอ ำนำจ มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
  21. ควรเพ่ิมกำรก ำกับติดตำม ถ้ำมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกร
ในหน่วยงำนของท่ำน ต้องมีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง (IIT) 
  22. ควรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น (EIT) 
  23. ควรเพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกข้ึน (EIT) 
    

****************************************************** 
 
 
      จัดท าโดย ส านักบริหารกลาง (กพพ.) 
        ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง (IIT) 

๑. ผู้บริหารระดับองค์กรมีการประกาศนโยบายเสริมสร้ า ง 
ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานเรียกรับหรือให้สิ่งของ/
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด เ พ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับ 
การปฏิบัติงานหรือให้บริการ รวมถึงการห้ามให้สิ่งของ/ทรัพย์แก่
บุคคลภายนอกหรือเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต 

    สบก. 
 
 
 

 

2. หน่วยงานในสังกัดมีการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ/
กิจกรรม หรือการปฏิบัติ อ่ืนใด เพ่ือรณรงค์และสนับสนุนตาม
นโยบายเสริมสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการบริหาร 
และการปฏิบัติงาน 

    ทุกส านัก/หน่วย 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

2. สร้างกลไกก ากับเ พ่ือการใช้จ่ าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของหน่วยงาน (IIT)  

1. มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และรับรู้ข้อมูลด้านงบประมาณของ
หน่วยงาน เช่น การตั้งค าของบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในที่ ฯลฯ รวมถึงอาจมีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  

    สกค. 
ส านัก/หน่วย 

 2. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายงานผล 
การเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงบประมาณอย่างแท้จริง 

    สกค. 
ส านัก/หน่วย 

3. ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมป้องกัน
การทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ในหน่วยงานอย่างจริงจัง (IIT) 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส  
การไม่ได้รับความเป็นธรรม และการทุจริต ซึ่งอาจเพ่ิมช่องทาง 
การร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยตรง 

    สดส./สบก. 

2. จัดท า/ทบทวนปรับปรุง/สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทาง มาตรการ
เกี่ยวกับการด าเนินการในกรณีที่เกิดความไม่โปร่งใส หรือปัญหา 
การทุจริตในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    สกม. 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

4.ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างาน (IIT) 

1. มีกระบวนการตรวจสอบภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการรายผลการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหารและสร้างการรับรู้แก่บุคลากร 

    นตส., สกค. 
ส านัก/หน่วย 

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท ามาตรการ/แนวทางตามข้อเสนอ 
ไปพิจารณาปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ส านัก/หน่วย 

5 .  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ (IIT) 

1. ก าหนดกลไกการป้องกันการเอ้ือประโยชน์ และผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  

    สบก. 

2. ก าหนดแนวทาง/มาตรการ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

    สบก. 
ส านัก/หน่วย 

6. การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากรด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม (IIT) 

มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร  ด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม 

 

    สบก. 



 

ประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

7. ยกระดับการด าเนินงานตามภารกิจ
โดยมุ่ ง เน้น  และให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) 

1.  จั ดท า / พัฒนาช่ องทางการสื่ อสารสองทาง บนเว็ บ ไซต์ 
ของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ 
 

    สดส. 

2. จัดท าแนวทาง/ สร้างช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับบริการ 
ผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย ได้ เ ข้ ามามี ส่ วนร่ วม ในการ ให้ ข้ อ เสนอแนะ  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานการให้บริการ หรือการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 

    ส านัก/หน่วย 

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

    ส านัก/หน่วย 
 

 

 

    

 


