รายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่

ข้อเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริม
การดาเนินงาน
๑ เสริมสร้างการรับรู้แนวทาง
การประเมินแบบวัด IIT ผ่าน
การประชุม การเผยแพร่บันทึก
การประชุมในเว็บไซต์ การ
จัดทาแบบสารวจการรับรู้การ
ดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในการ
ดาเนินงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

แนวทางการดาเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - ศปท.
เพื่อถ่ายทอดหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA และระดม
ความคิดเห็นแนวทางการ
ดาเนินงานของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และ
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
(๒) เผยแพร่บันทึก
- ศปท.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในเว็บไซต์ ศปท.
(๓) ทาการสารวจความเห็น - ศปท.
การรับรู้การดาเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ในการดาเนินงานของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

รายงานความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ศปท. ดาเนินการเสริมสร้างการรับรู้
แนวทางการประเมินแบบวัด IIT ดังนี้
(๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕ เวลา
13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๒
ชั้น ๓ โดยมีนายอารัญ บุญชัย รองปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานการประชุม และมีผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ในสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และหน่วยงานในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการ
ประชุม
ที่อยู่ข้อมูล
https://secretary.mots.go.th/
acoc/news_view.php?nid=296
(๒) เผยแพร่บันทึกการประชุม (วีดิโอ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิม่
ประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเว็บไซต์ของ ศปท. เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าชมย้อนหลังเพื่อทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินได้
ที่อยู่ข้อมูล
https://www.youtube.com/
watch?v=uvif6JOscR8
(๓) ขอความเห็นชอบการดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เรื่องการรับรู้การดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในการ

๒
ที่

ข้อเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริม แนวทางการดาเนินงาน หน่วยงาน
การดาเนินงาน
รับผิดชอบ

๒ เสริมสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก โดยการ
ปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มการแสดง
ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่รวบรวม
ข้อมูลที่ควรเปิดเผยต่อ
สาธารณะ
๓ รักษาระดับการเปิดเผยข้อมูล
การดาเนินงานต่อสาธารณะ
(OIT) ให้มากที่สุดทั้งคุณภาพ
และองค์ประกอบตามเกณฑ์
การประเมิน

๔ แจ้งเวียนประเด็นที่ต้องปรับปรุง
หรือพัฒนาตามการวิเคราะห์
ผลการประเมิน ITA
รายตัวชี้วัดไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด

ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์
เพิ่มเติมในส่วนการแสดง
ข้อมูลพื้นฐานองค์กร และ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
องค์กร ที่ควรเปิดเผยต่อ
สาธารณะที่เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์หลักของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
การดาเนินงานต่างๆ ตาม
เกณฑ์
การประเมิน OIT ดาเนินการ
เก็บข้อมูล และนาเข้าข้อมูล
ในเว็บไซต์สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา ให้ครบถ้วนทั้งหมด
๔๓ ข้อมูล

ดาเนินการแจ้งเวียนประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
ตามการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA รายตัวชี้วัด
ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุง/พัฒนา
การดาเนินงาน

รายงานความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานของสานักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากรองปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต) และดาเนินการ
สารวจออนไลน์ทาง Google Form
ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม ๒๕๖๕ โดย
ศปท. สรุปผลการสารวจดังกล่าว และ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ ศปท.
ที่อยู่ข้อมูล
https://secretary.mots.go.th/
acoc/download/article/article_
20220316143140.pdf
- ศทส. /
ศทส. ร่วมกับ ศปท. ดาเนินการจัดทา
ศปท.
หน้าแสดงข้อมูลองค์กรในเว็บไซต์
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
องค์กร ที่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ
ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก
ที่อยู่ข้อมูล
https://secretary.mots.go.th/
views/3552
- หน่วยงาน ศปท. รวบรวมข้อมูลการเปิดเผย
ที่รับผิดชอบ ข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ถึงวันที่
ข้อมูลการ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ข้อมูลจานวน
ประเมิน OIT ๓๖ ข้อมูล จากจานวนทั้งสิ้น 43 ข้อมูล
(๘๓%) จากผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละ
หน่วยงานของสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ผ่าน google
spreadsheet โดยยังคงเหลือข้อมูล
ที่ต้องติดตามให้ครบถ้วนอีก 7 ข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องรอผลการดาเนินงาน
ลงเว็บไซต์เมื่อถึงสิ้นรอบ ๖ เดือน
เพื่อนาเข้าสู่ระบบการประเมิน ITAS
ภายในระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
(ภายในเดือนเมษายน 2565)
ศปท. ดาเนินการแจ้งเวียนประเด็น
- ศปท. /
หน่วยงาน ที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตามการ
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ราย
ตัวชี้วัด ไปยังหน่วยงานในสังกัด
เพื่อดาเนินการปรับปรุง/พัฒนา
การดาเนินงาน

๓
ที่

ข้อเสนอแนวทางเพื่อ
ส่งเสริม
การดาเนินงาน

๕ ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากระบบประเมิน ITAS ของ
สานักงาน ป.ป.ช.

แนวทางการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการแจ้งเวียน
ข้อเสนอแนะจากระบบ
ประเมิน ITAS ของ
สานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ศปท. /
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ที่อยู่ข้อมูล
https://secretary.mots.go.th/
download/article/article_
20220210172508.pdf
ศปท. ดาเนินการแจ้งเวียน
ข้อเสนอแนะจากระบบประเมิน ITAS
ของสานักงาน ป.ป.ท. ไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด เพื่อปรับปรุง/พัฒนา
การดาเนินงาน
ที่อยู่ข้อมูล
https://secretary.mots.go.th/
download/article/article_
20220210172508.pdf

หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รายงาน นายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

