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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นหน่วยงำนที่มีนโยบำย
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันกำรด ำนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เพ่ือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต 

สศอ. เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน เพ่ือน ำข้อมูลผลกำรประเมินไป
ใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของ สศอ. รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์เชิงบวกและควำมน่ำเชื่อถือของ สศอ. ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสม โดยกำรน ำผลกำรกำรประเมิน ITA ของปีที่ผ่ำนมำมำวิเครำะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงแล้วน ำมำก ำหนดเป็น “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของ สศอ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563”  
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บทสรุปผู้บริหำร 
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) มีภำรกิจด้ำนกำรเสนอแนะนโยบำย แผน 
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร ตลอดจนกำรชี้น ำเตือนภัยให้แก่ภำคอุตสำหกรรม โดยในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำนั้น 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ สศอ. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

สศอ. ได้น ำผลกำรประเมินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2562 มำวิเครำะห์จุดอ่อนของกำร
ด ำเนินงำน มำจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในในหน่วยงำนของ สศอ. ประจ ำปี 2563 
เพ่ือให้บุคลำกรของ สศอ. ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
จ ำนวน 4 มำตรกำร ดังนี้ 
  (1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงกำร
ท ำงำน 

(2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(3) มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน  

 (4) มำตรกำรแก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
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1. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

 
1 

1.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2 เครื่องมือกำรประเมิน 

1 
2 

1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

3 

1.3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบส ำรวจ IIT)   4 
1.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบส ำรวจ EIT) 7 
1.3.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT)   
9 

2. ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  9 
3. กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรวมถึงประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 

10 

4. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
5. กำรก ำหนดมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------- 
1. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน กำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำคุณธรรม ควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนให้น ำไปสู่กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจำก 
3 แหล่งข้อมูล คือ 1) กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ภำครัฐ (External) จ ำนวน 100 คน 2) กลุ่มบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal) จ ำนวน 
100 คน และ 3) หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อ ำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 9) กำร
เปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริตส ำหรับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลได้ ดังนี้ 

 1.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรในหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำจ ำนวนร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน แต่จะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจ ำนวนน้อย 
(น้อยกว่ำ 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในจ ำนวนมำก (มำกกว่ำ 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 
ตัวอย่ำง  

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำน
ของรัฐอ่ืนที่มำ รับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ ำงขั้นต่ ำ จ ำนวนร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก แต่จะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจ ำนวนน้อย 
(น้อยกว่ำ 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วน ได้ส่วน
เสียภำยนอก จ ำนวนมำก (มำกกว่ำ 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 100 ตัวอย่ำง 

• หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน 
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1.2 เครื่องมือกำรประเมิน 
• แบบวัดกำรรับรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ำยใน  ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
ที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของ รำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบส ำรวจกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) จ ำนวน 59 
คน จำกจ ำนวนบุคลำกรใน สศอ. ทั้งหมด 150 คน 

• แบบวัดกำรรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบส ำรวจกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) จ ำนวน  50 คน จำกจ ำนวน
ผู้รับบริกำรทั้งหมด 243 คน 

• แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต  

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดระดับผลกำรประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
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คะแนน ระดับ 
55.00 – 64.99 D 
50.00 -54.99 E 

0 – 49.99 F 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ของหน่วยงำนภำครัฐ ว่ำภำยในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ (85 
คะแนนขึ้นไป) 

1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน โดยภำพรวมได้คะแนน เท่ำกับ

ร้อยละ 86.61 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนระดับ A และกำรจัดอันดับผลคะแนนในระดับ
กรมจำกจ ำนวน 144 หน่วยงำน พบว่ำส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมอยู่ในอันดับที่ 94 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
สูงที่สุด คือ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน เท่ำกับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ ำที่สุด คือ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 73.90 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 : ผลคะแนนกำรประเมิน ITA แยกตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

กำรค ำนวณคะแนนถ่วงน้ ำหนักของ สศอ. ได้ดังนี้ 
ประเด็นกำรประเมิน น  ำหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ คะแนนถ่วงน  ำหนัก 

IIT 30 78.37 23.51 
EIT 30 77 23.10 
OIT 40 100 40.00 

คะแนนรวม 86.61 
 
 
 
 

ตัวชี วัดกำรประเมิน 
จ ำนวน

ข้อค ำถำม 
ผลคะแนน
ของ สศอ. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบส ำรวจ IIT)  จ ำนวน 30 ข้อ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 6 87.52 
ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 6 77.36 
ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 6 76.41 
ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร 6 75.27 
ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 6 75.30 

คะแนนรวม IIT = 78.37 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบส ำรวจ EIT)  จ ำนวน 15 ข้อ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 5 80.45 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 5 76.66 
ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 

5 73.90 

คะแนนรวม EIT = 77  

ตัวชี วัดกำรประเมิน 
จ ำนวน

ข้อค ำถำม 
ผลคะแนน
ของ สศอ. 

หน่วยงำนเปิดเผยข้อมูล (แบบส ำรวจ OIT)  จ ำนวน 48 ข้อ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปดิเผยข้อมูล  
(ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย : 33 ข้อมูล) 
- ข้อมูลพื้นฐำน 
- กำรบริหำรงำน 
- กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
- กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

 
 

9 
8 
7 
4 
5 

100 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
(ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย : 15 ข้อมูล) 
- กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
- มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 
 

8 
7 

100 

คะแนนรวม OIT = 100  
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 จำกรูปที่ 1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน (ITA) ของ สศอ. ปี 2562 
พบว่ำ 
  1.3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบส ำรวจ IIT)  จ ำนวน 30 
ข้อ จ ำแนกตำมตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.52 เมื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 2 
 
 
 

รูปที่ 1: เปรยีบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน (ITA) ของ สศอ. ปี 2559-2562 
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  กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ พบว่ำกำรปฏิบัติงำนโดยไม่เรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ได้คะแนนเท่ำกับ 100 สูงที่สุด แต่ประเด็นกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลส ำเร็จแก่
งำนส่วนรวมและพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ำกับ 71.38 ซึ่งน้อยที่สุด 
 
  2) กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.36 เมื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 3 

 
 

  กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ พบว่ำประเด็นกำรไม่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำ OT ค่ำวัสดุ ค่ำเดินทำง ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 92.71 แต่กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบ (สอบถำม/ทักท้วง/ร้องเรียน) และกำรรับรู้แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้คะแนนน้อยที่สุด
เท่ำกับ 67.33 และ 57.73 ตำมล ำดับ 
  3) กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.41 เมื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 4 

รูปที่ 2: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี   

รูปที่ 3: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 

หน้ำ 5 



 
 

   กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ พบว่ำกำรไม่สั่งกำรให้ท ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง/เสี่ยง
ต่อกำรทุจริต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 92.15 แตก่ำรมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
อบรม/ให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพผลงำน ได้คะแนนน้อย
ที่สุดเท่ำกับ 69.08 67.41 และ 62.29 ตำมล ำดับ 
 
  4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 75.27 เมื่อ
วิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 5 

 
   
   กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร พบว่ำประเด็นกำรไม่ให้
บุคลำกรภำยนอกน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 95.51 แต่
ประเด็นกำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินขิงรำชกำร และกำรมีข้ันตอนที่สะดวกในกำรขอ
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 62.81 และ 57.81 ตำมล ำดับ 
 

รูปที่ 4: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 

รูปที่ 5: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
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  5) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 75.30 เมื่อวิเครำะห์ผล
กำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 6 

 
 
    กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต พบว่ำมีกำรทบทวนนโยบำย/จัดท ำ
แผนป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 93.22 แต่ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 61.68 

   1.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบส ำรวจ EIT) จ ำนวน 
15 ข้อ จ ำแนกตำมตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
  6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.45 เมื่อวิเครำะห์
ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 7 

 
 

   กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน พบว่ำในระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนไม่มีกำรร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งของเพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือกำร
ให้บริกำร ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 100 แต่ประเด็นของเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำร
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 70.22 

รูปที่ 6: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจรติ 

รูปที่ 7: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 6 คณุภำพกำรด ำเนินงำน 
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  7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.66 เมื่อวิเครำะห์
ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร พบว่ำหน่วยงำนมีช่องทำงรับฟัง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 86 แต่หน่วยงำนมี
กำรชี้แจงและตอบค ำถำมเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 
72.22 
  8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 73.90 เมื่อ
วิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 9 

 
 
  กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน พบว่ำหน่วยงำนมีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 
98 แต่หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 54.80 

รูปที่ 8: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

รูปที่ 9: ผลคะแนนในแตล่ะประเด็นกำรประเมินของตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

หน้ำ 8 



 1.3.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  จ ำนวน 48 ข้อ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ดังตำรำงที่ 2 
ตำรำงที่ 2 : ผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ประเด็นกำรประเมิน OIT (กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ) คะแนนที่ได้ 
O1-O48 ข้อมูลพ้ืนฐำน / ข่ำวประชำสัมพันธ์ / กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้ำง / 
กำรบริหำรงำน / กำรบริหำรเงินงบประมำณ /กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล / กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส / กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต / 
มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

100 

 
2. ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  

 2.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
2.1.1 ข้อเสนอแนะจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน มีดังนี ้

- ท ำให้ดียิ่งขึ้น  
  - รักษำคุณภำพ  
  - ช่องทำงร้องเรียน ไม่ควรบังคับให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น e-mail 

หรือบัตรประชำชน  
- กำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกอย่ำงต่อเนื่อง 

2.1.2 ข้อเสนอแนะจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก มีดังนี ้
- อยำกให้หน่วยงำนอ่ืนน ำหน่วยงำนนี้เป็นตัวอย่ำง  
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แต่มีข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถำม ได้แก่ ควรมี Scale 

ค ำตอบที่เป็นค่ำกลำงด้วย บำงครั้งอำจไม่ชัดเจนว่ำมำกหรือน้อย - บำงค ำถำม ในระดับผู้ที่ติดต่องำนอำจไม่
ทรำบรำยละเอียดว่ำหน่วยงำนนั้น ๆ มีระบบกำรร้องเรียนหรือระบบอ่ืน ๆ ตำมแบบสอบถำมหรือไม่ เช่นคน
ติดต่องำนเพ่ือขอใช้ข้อมูล/สอบถำมข้อมูล อำจจะไม่ทรำบถึงระบบอื่น ๆ ของหน่วยงำนนั้น ๆ จึงอำจมีช่องทำง
ที่ตอบ "ไม่ทรำบ" เพ่ิมเติม  

- รัฐบำลน่ำจะให้งบประมำณเยอะกว่ำนี้ในกำรจัดกำรบริหำร  
- งบประมำณท่ีใช้ในแผนขับเคลื่อนได้ยำก  
- กำรติดต่อประสำนงำน เช่น ส่ง E-mail ไปตอบกลับล่ำช้ำ  

   - เซ็นต์สัญญำรอนำน ท ำให้เสียเวลำ (กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่) 

  2.2 ข้อเสนอแนะจำกส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 2.2.1 สศอ. มีคะแนน IIT เท่ำกับ 78.37 คะแนน อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ
หน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดย
บุคลำกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจที่มีต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งส่ำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนที่ได้
คะแนนในระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม 2) กำรสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 3) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่วมใน
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กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 4) จัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแส
อันควรสงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ 
 2.2.2 สศอ. มีคะแนน EIT เท่ำกับ 77.00 คะแนน อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่ำ
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน 
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับ
หน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น คือ ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน รองลงมำคือกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่
ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย นอกจำกนี้ ควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำร
ให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
 2.2.3 สศอ. มีคะแนน OIT เท่ำกับ 100 คะแนน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 
โดยมีกำรวำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำ ง
เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกัน
กำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ท ำให้โดยรวมแล้ว หน่วยงำนสำมำรถเป็น 
“ต้นแบบ” ในกำรด ำเนินงำนในด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ได้ 
 
3. กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรวมถึงประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ น 
  จำกคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน (ITA) สศอ. ปี 2562  
พบว่ำ ค ำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน มี 21 ค ำถำม ประกอบด้วย  

• ค ำถำมจำกแบบประเมิน IIT (กำรรับรู้ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน) จ ำนวน 14 ค ำถำม  
• ค ำถำมจำกแบบประเมิน EIT (กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหน่วยงำน) จ ำนวน 

7 ค ำถำม 
• ค ำถำมทั้ง 21 ค ำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ สศอ. จะต้อง

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน สศอ. จึงได้น ำประเด็นค ำถำมทั้ง 21 ข้อ มำเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำก  เพ่ือมำ
ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สศอ. โดยก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ตำรำงแสดงล ำดับคะแนนประเมิน ITA ของ สศอ. ปี 2562 ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน 

ล ำดับ ผู้ประเมิน ตัวชี วัดกำรประเมิน ค ำถำม 
ผลคะแนน
ของ สศอ. 

1 ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไป
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น  

54.8 

2 ภำยใน กำรใช้งบประมำณ กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 

57.73 
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ล ำดับ ผู้ประเมิน ตัวชี วัดกำรประเมิน ค ำถำม 
ผลคะแนน
ของ สศอ. 

3 ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรมีข้ันตอนที่สะดวกในกำรขอ
อนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำน 

57.81 

4 ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต หำกพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะ
เกิดข้ึน ในหน่วยงำนแล้วมีควำมมั่นใจ
ว่ำสำมำรถร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง  

61.68 

5 ภำยใน กำรใช้อ ำนำจ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระดับคุณภำพของผลงำน  

62.29 

6 ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้อง  

62.81 

7 ภำยใน กำรใช้งบประมำณ กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

67.33 

8 ภำยใน กำรใช้อ ำนำจ ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำร ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือ
กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม  

67.41 

9 ภำยใน กำรใช้อ ำนำจ ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำง
เป็นธรรม  

69.08 

10 ภำยนอก คุณภำพกำรด ำเนินงำน กำรใหข้้อมูลแก่ผู้รับริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/
ให้บริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  

70.22 

11 ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น  

70.26 

12  ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ และลงโทษ
ทำงวินัยต่อกำรทุจริต 

70.53 

13 ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

70.8 

14 ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้น  

70.92 
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ล ำดับ ผู้ประเมิน ตัวชี วัดกำรประเมิน ค ำถำม 
ผลคะแนน
ของ สศอ. 

15 ภำยใน กำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลำกรในหน่วยงำนมีพฤติกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลส ำเร็จ แก่
งำนส่วนรวม และพร้อมรับผิด 

71.38 

16 ภำยนอก ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร หน่วยงำนมีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 

72.22 

17 ภำยนอก ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ 
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจน  

72.24 

18 ภำยนอก ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ท่ำนติดต่อมีลักษณะเข้ำถึงง่ำยและ
หลำกหลำยช่องทำง 

72.85 

19 ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของ
ท่ำนได้รับกำรแก้ไข  

72.98 

20 ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรน ำผลกำรตรวจสอบ ของฝ่ำย
ตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  

73.59 

21 ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กรณีท่ีต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีกำรขออนุญำตอย่ำง
ถูกต้อง  

74.76 

 
4. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

สศอ. ได้น ำประเด็นค ำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75  คะแนน มำวิเครำะห์จัดหมวดหมู่แบ่ง
ออกเป็นจุดอ่อนด้ำนต่ำง ๆ ที่ สศอ. สำมำรถปรับปรุง/พัฒนำเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน 
ของ สศอ.  
 

ผู้
ประเมิน 

ตัวชี วัดกำร
ประเมิน 

จุดอ่อน แนวทำง 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน 

1) กำรเปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

- จัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ของ สศอ. 
 /กำรจัดท ำยุทธศำสตร์/
มำตรกำร/แนวทำงกำรพัฒนำ

กลุ่ม/กอง/
ส ำนักต่ำง ๆ 
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ผู้
ประเมิน 

ตัวชี วัดกำร
ประเมิน 

จุดอ่อน แนวทำง 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

อุตสำหกรรม/กำรปรับปรุง
กฎระเบียบต่ำง ๆ เป็นต้น 
- น ำเสนอผลงำนในเว็บไซด์ของ 
สศอ. 

ภำยใน กำรใช้งบประมำณ 2) กำรรับรู้แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

- น ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไปท ำเป็นชุดข้อมูลที่เข้ำใจได้
ง่ำยในลักษณะ Infographic  
- เผยแพร่และสร้ำงกำรรับรู้แก่
บุคลำกรภำยใน สศอ. 

กคพ.สล./ 
กปส.สล. 

ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

3)  กำรรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงำนเรื่องกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร  

จัดท ำระเบียบขั้นตอนในกำรขอ
อนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 
(Notebook และ Tablet) ใน
กรณีท่ีกองมีทรัพย์สินของ
รำชกำรในส่วนของกองให้
ประยุกต์ใช้ระเบียบขั้นตอนกับ
ทรัพย์สินของกองด้วย 

กคพ.สล./กส. 

ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

4)  กำรมีข้ันตอนที่สะดวกใน
กำรขอยืมทรัพย์สินของ
รำชกำร 

ภำยใน กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

5)  กำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำ
ทุจริต 

6) มีกำรน ำผลของกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) /
ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ไปปรับปรุง
กำรทุจริตในหน่วยงำน 

- น ำผลกำรตรวจสอบท ำเป็นชุด
ข้อมูลที่เข้ำใจได้ง่ำยในลักษณะ 
Infographic  
- เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้
กอง/ส ำนัก ภำยใน สศอ. 
รับทรำบเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำร
ท ำงำนเพ่ือควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 

ตสน. 

ภำยใน กำรแก้ไขปัญหำ
ทุจริต 

7) ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถ
ร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

จัดต ำแหน่งของตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนภำยใน สศอ. ให้มี
ควำมเหมำะสม เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ท่ีประสงค์แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้มีควำมสะดวก/
ปลอดภัยจำกกำรตรวจสอบว่ำ
มำจำกผู้ใด  

กบท.สล. 
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5. กำรก ำหนดมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของ สศอ. ปี 2562 น ำมำสู่กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ปี 2563 รวม 4 มำตรกำร ประกอบด้วย (1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำน (2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (3) มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน และ (4) มำตรกำร
แก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ 
และปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ผู้บริหำรมอบหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 (1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกำร
ท ำงำน 

กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของ
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- จัดกิจกรรมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น เกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ของ 
สศอ. /กำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์/
มำตรกำร/แนว
ทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม/กำร
ปรับปรุง
กฎระเบียบต่ำง ๆ 
เป็นต้น 
- น ำเสนอผลงำน
ในเว็บไซด์ของ 
สศอ. 

กลุ่ม/กอง/ 
ส ำนักต่ำง ๆ 

มี.ค. 63  ทุก 6 เดือน 

  
 (2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
กำรมีระเบียบขั้นตอน
กำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรไป
ปฏิบัติงำน 

- จัดท ำระเบียบ
ขั้นตอนกำรยืมใช้
ทรัพย์สินทำง
รำชกำร 
(Notebook และ 
Tablet) 
และกำรขออนุญำต
กำรยืมทรัพย์สิน

กคพ.สล./กส. มี.ค. 63   6 เดือน 
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กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
ของรำชกำรไป 
ปฏิบัติงำน 
- แจ้งหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ  ภำยใน สศอ. 
ถึงแนวทำงกำรยืมใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปปฏิบัติงำน 

 
(3) มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 

กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
กำรสื่อสำรกับ
เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน 

น ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ/ผล
กำรตรวจสอบจำก 
ตสน. หรือ สตง. ไป
ท ำเป็นชุดข้อมูลที่
เข้ำใจได้ง่ำยใน
ลักษณะ 
Infographic  
 

กคพ.สล./ตสน./กส. มี.ค. 63   6 เดือน 

 
(4) มำตรกำรแก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 

กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
4.1 กำรน ำผลของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน (ตสน.) /
ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 
ไปปรับปรุงกำรทุจริต
ในหน่วยงำน 

- เผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ให้
กอง/ส ำนัก ภำยใน 
สศอ. รับทรำบผล
กำรตรวจสอบเพื่อ
น ำไปปรับปรุงกำร
ท ำงำนให้มีควำม
โปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำน 

กคพ.สล./ตสน./กส. มี.ค. 63   6 เดือน 

4.2 กำรสร้ำงควำม
มั่นใจในกำรร้องเรียน
ติดตำมผล โดยไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

จัดต ำแหน่งของตู้
รับเรื่องร้องเรียน
ภำยใน สศอ. ให้มี
ควำมเหมำะสม 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ท่ี

กบท.สล. มิ.ย. 63 9 เดือน 
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กิจกรรม ขั นตอนกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ กำรรำยงำนผล 
ประสงค์แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้มีควำม
สะดวก/ปลอดภัย
จำกกำรตรวจสอบ
ว่ำมำจำกผู้ใด 

 
--------------------------------------- 

 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.) สศอ. 

 มิถุนำยน 2563 
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