
                                                                                                                                              
 

 
 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
สถาบันส่งเสรมิศิลปหตัถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.77 คะแนน หรือ ระดับ A ซึ่งตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.56  

จากผลการประเมิน สศท. มีผลคะแนน OIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศท. 
มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาระดับคะแนน OIT ในระดับยอดเยี่ยมไว้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรใน
องค์กรให้ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ที่แสดงถึงการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรที่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                              
 

 
 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

สศท. ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ของสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 301 
และผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 และ
แนวทางเพื่อการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีถัดไป จากรายงานผลการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. 
และการมอบหมายงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการประชุม
เพ่ือกำหนดมาตรการการยกระดับคะแนนในปีถัดไป ดังนี้ 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

 
ตัวช้ีวัด / 

ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   1) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
   2) เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
   3) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่าง
จริงจัง 
   4) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 
   5) เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการ
ดำเนินการเฝา้ระวังการทจุริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

1. ผอ. สศท. มอบหมายให้ฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคล กลั ่นกรอ ง          
ข้อร้องเรียน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต จึงสนับสนุนให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
อาทิ ไปรษณีย์ ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ โดยให้มีกลไกการรับเร่ือง
ร้องเรียนที่รัดกุม เก็บข้อมูลเป็นความลับมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบกับผู้ร้องเรียน  
 
2. นายภาวีฯ มีความเห็นให้เพิ ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู ้ร ับผิดชอบด้วย เนื ่องจาก ต้องมี
ช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดต่อร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 
 



                                                                                                                                              
 

 
 

ตัวช้ีวัด / 
ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับจากผลการประเมิน 

ความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการเพื่อการยกระดับ 

   6) เพ ิ ่มความตระหน ักของผ ู ้บร ิหารส ูงส ุดของ
หน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

1. การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริตตามข้อ
สั่งการของ
คณะกรรมการ 

- บันทึก สย.0105(2)/0161 ลงวันที ่ 19 มีนาคม 2564 ผู ้อำนวยการ สศท. ลงนามมอบหมายฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการกลั่นกรอง  ข้อร้องเรียน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต จึงสนับสนุนให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ไปรษณีย์ ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ 

โดยให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่รัดกุม เก็บข้อมูลเป็นความลับมากท่ีสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับ

ผู้ร้องเรียน และรายงานผลรายไตรมาส 

- การสร้างช่องทางร้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 

 
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง 

 



                                                                                                                                              
 

 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
ช่องทางผ่านเว็บไซต์ สศท. 

 

 
 

2. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการใน

การดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 โครงการ
พัฒนาระบบ
และการ
ให้บริการบรรลุ

1) ประกาศเจตจำนง นโยบาย มาตรการ และแนวทาง  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2565 ดังนี้ 

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 



                                                                                                                                              
 

 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

การกำกับดูแล
กิจการที่ดี (อาทิ  
ITA , ISO 
,COSO, PMQA 
เพ่ือพัฒนา
องค์กรเป็น
องค์กรตัวอย่าง) 
กิจกรรม
ปรับปรุงและปิด 
GAP ดำเนินการ
ตามมาตรฐาน 
ITA  ตาม
หลักเกณฑ์
ประเมิน ITA 

- ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

- ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy  

2) จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ปี 2565 เพื่อ

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีผู้อำนวยการ สศท. เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมยกไหม SACIT ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหาร 

รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานใน สศท. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับรู้และเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสฯ (ITA) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละประเด็นได้ชี้แจงการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และระดมสมองเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร เพ่ือยกระดับผล

การประเมินในปี 2565  

2.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน 
และบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
กิจกรรมการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 

1) กิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม  “จิตอาสา” 

- จัดกิจกรรม “จิตอาสา”ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย         ในพระบรมฯ ราชินูปถัมภ์ จ.

นนทบุรี ด้วยการรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ ให้ผู้พิการทางสายตา และเข้าร่วม

เป็นอาสาสมัครพิมพ์ต ้นฉบับหนังส ือ ด้วยการรวบรวมเนื ้อหาและถ่ายทอดองค์ค วามรู ้ เก ี ่ยวกับ

ศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ือผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และเพ่ือเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของ

ทุกภาคส่วนในองค์กร 

2) กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่  

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 

3) จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/การปฏิบัติธรรม/การสืบสานประเพณี 

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และเชิญชวนคนไทยสรง

น้ำพระพุทธรูป เพ่ือเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ที่บริเวณชั้น 1 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

4) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และเผยแพร่แผนฯ ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกัน 



                                                                                                                                              
 

 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

ปราบปราม     
การทุจริต 

- เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กรรับทราบแนวทางร่วมกัน เพื่อสร้าง

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนระบบการ

บริหารจัดการด้านคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมด้ายระบบคุณธรรม 

- เผยแพร่วิดีโอ เรื่อง “คุณธรรม คุณทำได้” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

 

5) จัดกิจกรรมอบรม ตามหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

- อยู่ระหว่างติดตามหลักสูตรอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทำงานหัตถกรรม 

-  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 


