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รายงานการประชุม 

คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  
(ในรูปแบบ Zoom Meeting) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

  ๑. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์    ประธานคณะท างาน 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 2. นางหรรษา บุญรัตน์     ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 3. นางสาวชุลีพร เดชข า     ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๔. นางสาวจิราภรณ์ ทองค าวัฒนะ    คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
 ๕. นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๖. นางรจนศม สุบงกช     คณะท างาน 
  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ๗. นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ คณะท างาน 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
 ๘. นายภาณุพันธ์ สมสกุล     คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
 ๙. นายชนินทร์ เกตุปราชญ์    คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ๑๐. นางสาววัลลภา ศารทประภา    คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 ๑๑. นางสาวนุชจรีย์ นันทพัฒน์ศิริ    คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๒ 
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักฎหมาย 
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 ๑๒. นางนภัทร รัชตะวรรณ     คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
 ๑๓. นางปรมาพร นามสินธุ์     คณะท างาน 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 (แทน) ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
๑๔. นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์    คณะท างานและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร 
๑๕. นายครรชิต เพิ่มลาภ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๑๖. นายธีรนัย แน่นอุดร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายกุลกฤษ งามเกิดเกียรติ    ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
 ๒. นายธีรนัย แน่นอุดร     ส านักบริหารกลาง 
  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

   เมื่อคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะท างานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานคณะท างานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบ zoom meeting เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ
ทางสาธารณสุข 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

   นางสาววรพร นรเศรษฐวิ วัฒน์  คณะท างานและเลขานุ การฯ แจ้ งต่ อที่ ประชุ มว่ า  
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียน 
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ให้คณะท างานฯ พิจารณาปรับแก้และรับรองรายงานการประชุมตามหนังสือคณะท างานฯ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๓๙๗ 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะท างานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
คณะท างานฯ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ ๑ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะท างานฯ ที่ สม ๐๐๑/๔๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

   การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

   นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติ
คณะท างานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ได้ให้ความเห็นชอบข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยคณะท างานฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณา ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุ
มติข้อมูล IIT และ EIT ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส านักบริหารกลาง ที่ สม 
๐๐๐๑/๗๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น 

 ในการนี้ ส านักบริหารกลางได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
และ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT 
โดยขอความร่วมมือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการที่มาติดต่อที่หน่วยงานตอบแบบวัดในระบบ ITAS ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้ตอบแบบวัด IIT และ EIT ในระบบ ITAS (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.) ดังนี้ 
   ๑. ผู้ตอบแบบวัด IIT จ านวน ๑๖  คน 
  ๒. ผู้ตอบแบบวัด EIT จ านวน  ๑  คน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับการตอบแบบวัด IIT และ EIT โดยเฉพาะ
การตอบแบบวัด IIT ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปฏิบัติงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทั้งนี้  
จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันยังมีผู้ตอบแบบวัด IIT ไม่ครบจ านวนขั้นต่ า 
ที่ก าหนด จึงขอความร่วมมือทุกส านัก/หน่วย แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในสังกัด 
ตอบแบบวัด IIT เพ่ือให้จ านวนผู้ตอบแบบวัดในภาพรวมของส านักงานเป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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  มติที่ประชุม  
  ๑. รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการ และข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
  ๒. มอบหมายให้ทุกส านัก/หน่วย แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในสังกัด
ตอบแบบวัด IIT ภายในระยะเวลาก าหนด 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

   นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติ
คณะท างานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติมอบหมายให้ส านัก/หน่วย เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการที่เกี่ยวกับข้อค าถามในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยส านักบริหารกลางได้มี
หนังสือ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติที่ประชุมคณะท างานฯ ดังกล่าว โดยขอความ
ร่วมมือให้ส านัก/หน่วย ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามข้อค าถาม OIT ตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
   1. กรณีมีข้อมูลเผยแพร่ในระบบแล้ว ให้ส านัก/หน่วยที่รับผิดชอบ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอีกครั้ง โดยให้สอดคล้องกับประเด็นข้อค าถามนั้น ๆ  
   2. กรณีไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในระบบหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ให้ส านัก/หน่วย ด าเนินจัดท า
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับประเด็นข้อค าถามนั้นๆ และเมื่อจัดท าข้อมูลเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน (Admin หน่วยงาน คนที่ ๒)  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล OIT ลงในเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th 
และเว็บไซต์เพ่ือเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต่อต้านการทุจริต http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx 
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 
ทั้งนี้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติข้อมูลเข้าระบบ ITAS ต่อไป นั้น 

   ในการนี้ ส านัก/หน่วย ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและน าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของส านักงาน กสม. www.nhrc.or.th/ita/data.aspx ตามมติคณะท างานฯ โดยฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงานในภาพรวมและได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลการตอบข้อค าถามในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ทั้งหมดจ านวน ๔๓ ข้อ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระท่ี 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายละเอียดข้อมูลการตอบข้อค าถามในแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้งหมดจ านวน ๔๓ ข้อ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ พร้อมทั้งมีความเห็น
แก้ไข และ/หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลการตอบข้อค าถาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม) 

 

 

 

http://www.nhrc.or.th/


 

_______________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕ 

 มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบรายละเอียดข้อมูลการตอบข้อค าถามในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ทั้งหมดจ านวน ๔3 ข้อ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีข้อค าถามที่มีเอกสารหลักฐานและลิงค์ URL ครบถ้วน 
เป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด จ านวน ๓๓ ข้อ และมีข้อค าถามที่ต้องด าเนินการ หรือแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล 
ลิงค์ URL รวมถึงเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน หรืออยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๑๐ ข้อ ประกอบด้วย 
  1) O๑๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  2) O1๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เฉพาะส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  3) O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เฉพาะส านักดิจิทัล 
สิทธิมนุษยชน 
  ๔) O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เฉพาะ
ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
  ๕) O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง 
  ๖) O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เฉพาะส านักส่งเสริม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน และส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
  ๗) O3๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  ๘) O37  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทุกส านัก/
หน่วย  
  ๙) O๔๐ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง 
    ๑๐) O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง 

โดยมอบหมายให้ส านัก/หน่วยผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตามความเห็นที่ประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) แล้วจัดส่งให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนในฐานะ Admin หน่วยงานคนที่ 
2 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากส านัก/หน่วยได้ด าเนินการปรับแก้/เพ่ิมเติม ตามความเห็นที่ประชุม
แล้ว ถือว่าคณะท างานฯ ได้ให้ความเห็นชอบข้อมูลการตอบข้อค าถามในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยแล้ว  
  ๒. มอบหมายให้ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนน าข้อมูล OIT ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานฯ 
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th และเว็บไซต์
เพ่ือเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต่อต้านการทุจริต  http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx ตามล าดับ
รายการที่คณะท างานฯ เห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น และในการรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 

http://www.nhrc.or.th/
http://www.nhrc.or.th/ita/data.aspx


 

_______________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

6 

3. รับรองมติที่ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี้  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
เกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณา และอนุมัติ
ข้อมูลในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  
   ๕.๑ ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ขยายการด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้ 

 

ที ่ ช่วงระยะเวลา (เดิม) ขั้นตอน ช่วงระยะเวลา (ใหม่) 

1 ๑ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนการประเมินและน าเข้า
ข้อมูลประกอบการประเมิน 

- 

2 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 เก็บข้อมูลแบบวัด IIT  คงเดิม 

3 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 เก็บข้อมูลแบบวัด EIT  คงเดิม 

4 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2564 เก็บข้อมูลแบบ OIT 1 มี.ค. – 14 พ.ค. 2564 

5 1 – 31 พ.ค. 2564 ให้คะแนนแบบวัด OIT 15 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2564 

6 1 – 15 มิ.ย.2564 ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT 14 - 28 มิ.ย. 2564 

7 16 – 30 มิ.ย. 2564 ยืนยันแบบวัด OIT 29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 2564 

8 1 – 31 ก.ค. 2564 สรุปผลและจัดท ารายงานผลการ
ประเมิน 

14 – 31 ก.ค. 2564 

9 1 – 31 ส.ค. 2564 ประกาศผลและเผยแพร่    ผลการ
ประเมิน 

คงเดิม 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๗ 

  ๕.๒ แจ้งข้อสังเกตการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
  นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักมาตรฐาน
และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้มีหนังสือ ที่  สม ๐๐๐๖/๔๘๙ ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
แจ้งข้อสังเกตการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งทางส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนได้จัดส่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนทั้งบุคคลและองค์กรให้แก่ส านักบริหารกลางเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 
แห่งชาติได้มอบหมายให้ส านักบริหารกลางมีหนังสือถึงส านักงาน ป .ป.ช. หารือเกี่ยวกับการใช้อ านาจและ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกกนี้ ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มงาน
ประสานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยังจะได้จะด าเนินการปรับปรุงรูปแบบ
การรับเรื่องร้องเรียน และการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีเคยการหารือร่วมกับส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าว โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสอบถาม ซึ่งได้รับแจ้งว่าจัดส่งข้อมูลของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความถูกต้อง รอบคอบรัดกุม ส านักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและพัฒนาบุคลากรจะมีหนังสือหารือในประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณา 
ตอบข้อหารืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
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