รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่
ข้อเสนอแนะมาตรการ
๑ แบบวัด IIT
(๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน
สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของ
ผู้ให้ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

(๑) ดาเนินการโดยเปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ และจัดทา
การเก็บข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการทุกปีงบประมาณ
ในกระบวนงานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
และการขอรับเงินจากกองทุนช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของ
กองมาตรฐานและกากับความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/tourist
(2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
(๒) ดาเนินการ ดังนี้
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
(๒.๑) เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปี การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ
โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบ ที่ผ่านมา ข้อมูลทางเว็บไซต์
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทา
https://secretary.mots.go.th/more_ne
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง ws.php?cid=59
สม่าเสมอ
(๒.๒) เปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือน และประจาปีงบประมาณ
ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/more_ne
ws.php?cid=73
https://secretary.mots.go.th/more_ne
ws.php?cid=74
https://secretary.mots.go.th/more_ne
ws.php?cid=75

หมายเหตุ

๒
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
(3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของ
ตาแหน่งงาน (job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทา
คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการกากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทา
มาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การทางานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
(๓) ดาเนินการโดยเปิดเผยรายละเอียดของ
ตาแหน่งงาน (Job Description) รวมทั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
ทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/ga/more_
news.php?cid=6
(๔) ดาเนินการโดยเปิดเผยแนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล
ทางเว็บไซต์ https://secretary.mots.go.th/
acoc/images/npt.pdf
(๕) ดาเนินการ ดังนี้
(๕.๑) จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล
ทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc/new
s_view.php?nid=250
https://secretary.mots.go.th/acoc/new
s_view.php?nid=251
(๕.๒) การประเมินองค์กรคุณธรรมของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลทาง
เว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc/new
s_view.php?nid=219
https://secretary.mots.go.th/acoc/new
s_view.php?nid=246
(๕.๓) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปี และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปี
ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc/dow
nload/pk64.pdf
https://secretary.mots.go.th/acoc/ima
ges/ps64.pdf

๓
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ข้อเสนอแนะมาตรการ

(๖) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นข้อคาถามของแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการประเมิน

๒ แบบวัด EIT
(1) คุณภาพการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ

(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
(๕.๔) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc
> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
(๕.๕) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจาปี ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc/ima
ges/antiallMX%202.pdf
(๖) สร้างการรับรู้ในประเด็นข้อคาถาม IIT
โดยจัดทาแบบสารวจการรับรู้ตามประเด็น
ข้อคาถาม IIT ก่อนถึงระยะเวลาการเก็บข้อมูล
IIT ของหน่วยงาน สรุปการดาเนินการ
ทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/acoc/dow
nload/article/article_20210324122
427.pdf
ดาเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอน
การให้บริการ ทางหน้าเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th
และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปี ข้อมูลทางเว็บไซต์
https://secretary.mots.go.th/ga/downl
oad/article/article_2021032417143
1.pdf
https://secretary.mots.go.th/develop/
news_view.php?nid=464
https://secretary.mots.go.th/news_vie
w.php?nid=2997
ดาเนินการโดยส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยทาให้เข้าใจง่ายด้วยการจัดทา
เป็น Info graphic / Web Portal /

๔
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
Platform เชื่อมโยงกับทางเว็บไซต์หลัก
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ข้อมูลทางเว็บไซต์
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
https://tic.mots.go.th/app/landing
https://www.thailandtourismdirectory.
go.th/th/home
https://www.mots.go.th/more_news_n
ew.php?cid=578
https://secretary.mots.go.th/download
/GuidelineForContingencyPlanToPreve
ntCovid-19Pandemic_compressed.pdf
(3) การปรับปรุงระบบการทางาน
(๓) ดาเนินการ ดังนี้
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง (๓.๑) มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงการ
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประจาทุกเดือน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
(๓.๒) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริม และประเมินผลภาคราชการ (ค.ตป.)
ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วน (๓.๓) มีการประชุมผู้บริหาร และผู้ที่
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
เกี่ยวข้อง จากการประชุมตามภารกิจ เช่น
คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุง
การประชุมจัดทางบประมาณรายจ่าย
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้ บูรณาการประจาปี คณะกรรมการติดตาม
โดยสะดวก ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนา
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการ
ทักษะ ความรู้ความสามารถของ
ใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมจัดทา
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน แผนปฏิบัติราชการ การประชุมเพื่อกาหนด
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ การประชุม
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
เป็นต้น
(๓.๒) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ตามภารกิจ เช่น การสารวจความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
การสารวจ การประชุมหารือมาตรการเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต่อภาคการท่องเที่ยว การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗ เป็นต้น

๕
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ข้อเสนอแนะมาตรการ
(๔) ให้มีการเก็บข้อมูล EIT
โดยหน่วยงานให้ได้จานวนมากที่สุด
เพื่อลดโอกาสและป้องกันข้อผิดพลาด
จากการเก็บข้อมูลของที่ปรึกษา
๓ แบบวัด OIT
(๑) ให้หน่วยงานภายใน พิจารณานา
ประเด็นตามแบบวัด OIT ไปดาเนินการ
ให้อยู่ในลักษณะการปฏิบัติงานเป็น
ประจา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน
การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานต่างๆ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
(๔) หน่วยงานเก็บข้อมูล EIT ให้ได้จานวน
มากที่สุด และเกินกว่าจานวนขั้นต่าที่กาหนด

(๑) ดาเนินการโดยเน้นย้าการดาเนินงาน
ในการประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้บริหาร
ให้มีการดาเนินการอยู่ในลักษณะการปฏิบัติ
เป็นประจา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ในการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานต่างๆ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(๒) ปรับปรุงระบบ E-Service
(๒) ปรับปรุงระบบ E-Service กระบวนงาน
กระบวนงานการขอรับเงินจากกองทุน การขอรับเงินจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยา
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกรอกข้อมูล
ชาวต่างชาติ
ออนไลน์แทนแบบฟอร์มเดิมที่ให้
Download กรอกข้อมูลแล้วจึงยื่นเอกสาร
ทาง E-mail ข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน https://app-funds.mots.go.th
(๓) ปรับปรุงการเก็บและนาเข้าข้อมูล ดาเนินการโดยพัฒนาการเก็บข้อมูล OIT
ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ระดับหน่วยงานภายใน ทาง Google Form
สาธารณะ ให้มีข้อมูลใน URL มากที่สุด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลได้เองอย่าง
และลดข้อมูลสาคัญในคาอธิบายเพิ่มเติม คล่องตัว และผู้รับผิดชอบนาเข้าข้อมูล
รวมทั้งคาอธิบายเพิ่มเติมควรขยายความ ในระบบ ITAS ได้อย่างครบถ้วน และ
ให้มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการเก็บข้อมูลให้มี URL มากที่สุด
ตรวจประเมินของที่ปรึกษา
และลดข้อมูลสาคัญในคาอธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งจัดทาคาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจประเมิน
ของที่ปรึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดทารายงาน
เมษายน ๒๕๖๔

