คำนำ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นหน่วยงำนที่มีนโยบำย
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมสำคัญในกำรผลักดันกำรดำนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต
สศอ. เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลผลกำรประเมินไป
ใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ สศอ. รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์เชิงบวกและควำมน่ำเชื่อถือของ สศอ. ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีธรรมำภิบำลในกำรดำเนินงำนได้
อย่ำงเหมำะสม โดยกำรนำผลกำรกำรประเมิน ITA ของปีที่ผ่ำนมำมำวิเครำะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงแล้วนำมำกำหนดเป็น “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของ สศอ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563”
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
มิถุนำยน 2563

บทสรุปผู้บริหำร
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรม (สศอ.) มี ภ ำรกิ จ ด้ ำ นกำรเสนอแนะนโยบำย แผน
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร ตลอดจนกำรชี้นำเตือนภัยให้แก่ภำคอุตสำหกรรม โดยในกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำนั้น
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ สศอ. เป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
สศอ. ได้นำผลกำรประเมินกำรประเมินคุ ณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนรั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี 2562 มำวิ เ ครำะห์ จุ ด อ่ อ นของกำร
ดำเนินงำน มำจัดทำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในในหน่วยงำนของ สศอ. ประจำปี 2563
เพื่อให้บุคลำกรของ สศอ. ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
จำนวน 4 มำตรกำร ดังนี้
(1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกำร
ทำงำน
(2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน
(4) มำตรกำรแก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
------------------------------------------------

ก

สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบัญ
1. กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสกำรด ำเนิ น งำน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
1.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 เครื่องมือกำรประเมิน
1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม
1.3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ IIT)
1.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบสำรวจ EIT)
1.3.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT)
2. ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
3. กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรวมถึงประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น
4. แนวทำงกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
5. กำรก ำหนดมำตรกำรขั บ เคลื่ อ นกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสภำยในส ำนั ก งำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
----------------------------------------------------------------------------

1. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน กำรให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำคุณธรรม ควำม
โปร่งใสกำรดำเนินงำนให้นำไปสู่กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจำก
3 แหล่งข้อมูล คือ 1) กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำน
ภำครัฐ (External) จำนวน 100 คน 2) กลุ่มบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal) จำนวน
100 คน และ 3) หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำร
เปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริตสำหรับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน
สรุปผลได้ ดังนี้
1.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
• ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน หมำยถึ ง บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห ำร
ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจำนวนน้อย
(น้อยกว่ำ 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในจำนวนมำก (มำกกว่ำ 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจำนวนไม่น้อยกว่ำ 100
ตัวอย่ำง
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำน
ของรัฐอื่นที่มำ รับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจำนวนน้อย
(น้อยกว่ำ 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก จำนวนมำก (มำกกว่ำ 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 100 ตัวอย่ำง
• หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน
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1.2 เครื่องมือกำรประเมิน
• แบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภ ำ ยใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
ที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้ อำนำจ
ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของ รำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบสำรวจกำร
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) จำนวน 59
คน จำกจำนวนบุคลำกรใน สศอ. ทั้งหมด 150 คน
• แบบวั ด กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ระดั บ กำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบสำรวจกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) จ ำนวน 50 คน จำกจ ำนวน
ผู้รับบริกำรทั้งหมด 243 คน
• แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดระดับผลกำรประเมิน 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
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนภำครัฐ ว่ำภำยในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ (85
คะแนนขึ้นไป)
1.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน โดยภำพรวมได้คะแนน เท่ำกับ
ร้อยละ 86.61 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนระดับ A และกำรจัดอันดับผลคะแนนในระดับ

กรมจำกจำนวน 144 หน่วยงำน พบว่ำสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมอยู่ในอันดับที่ 94 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
สูงที่สุด คือ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน เท่ำกับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ำที่สุด คือ กำรปรับปรุงกำรทำงำน ได้คะแนนเท่ำกับ ร้อยละ 73.90 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 : ผลคะแนนกำรประเมิน ITA แยกตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำนวน ผลคะแนน
ข้อคำถำม ของ สศอ.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ IIT) จำนวน 30 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
6
87.52
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
6
77.36
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ
6
76.41
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร
6
75.27
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต
6
75.30
คะแนนรวม IIT = 78.37
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบสำรวจ EIT) จำนวน 15 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน
5
80.45
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
5
76.66
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8 กำรปรั บ ปรุ งระบบกำร
5
73.90
ทำงำน
คะแนนรวม EIT = 77
ตัวชีวัดกำรประเมิน

จำนวน ผลคะแนน
ข้อคำถำม ของ สศอ.
หน่วยงำนเปิดเผยข้อมูล (แบบสำรวจ OIT) จำนวน 48 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
100
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย : 33 ข้อมูล)
- ข้อมูลพื้นฐำน
9
- กำรบริหำรงำน
8
- กำรบริหำรเงินงบประมำณ
7
- กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4
- กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
5
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
100
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย : 15 ข้อมูล)
- กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
8
- มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
7
คะแนนรวม OIT = 100
ตัวชีวัดกำรประเมิน

กำรคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักของ สศอ. ได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
นำหนัก
คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ
IIT
30
78.37
EIT
30
77
OIT
40
100
คะแนนรวม

คะแนนถ่วงนำหนัก
23.51
23.10
40.00
86.61
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รูปที่ 1: เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน (ITA) ของ สศอ. ปี 2559-2562

จำกรูปที่ 1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน (ITA) ของ สศอ. ปี 2562
พบว่ำ
1.3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ IIT) จำนวน 30
ข้อ จำแนกตำมตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.52 เมื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัตหิ น้ำที่

กำรประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ พบว่ำกำรปฏิบัติงำนโดยไม่เรี ยกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ได้คะแนนเท่ำกับ 100 สูงที่สุด แต่ประเด็นกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสำเร็จแก่
งำนส่วนรวมและพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ำกับ 71.38 ซึ่งน้อยที่สุด
2) กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.36 เมื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ

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 ตำมลำดับ
3) กำรใช้อำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.41 เมื่อวิเครำะห์ ผ ลกำร
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ

กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ พบว่ำกำรไม่สั่งกำรให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง/เสี่ยง
ต่อกำรทุจริต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 92.15 แต่กำรมอบหมำยงำนอย่ำงเป็นธรรม กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำร
อบรม/ให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพผลงำน ได้คะแนนน้อย
ที่สุดเท่ำกับ 69.08 67.41 และ 62.29 ตำมลำดับ
4) กำรใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของรำชกำร โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ำ กั บ ร้ อ ยละ 75.27 เมื่ อ
วิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

กำรประเมิ น ตัว ชี้ วัด ที่ 4 กำรใช้ ทรัพย์สิ น ของรำชกำร พบว่ำ ประเด็ น กำรไม่ ใ ห้
บุคลำกรภำยนอกนำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 95.51 แต่
ประเด็นกำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินขิงรำชกำร และกำรมีขั้นตอนที่สะดวกในกำรขอ
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 62.81 และ 57.81 ตำมลำดับ
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5) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 75.30 เมื่อวิเครำะห์ผล
กำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 6

รูปที่ 6: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต

กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต พบว่ำมีกำรทบทวนนโยบำย/จัดทำ
แผนป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 93.22 แต่ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 61.68
1.3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (แบบสำรวจ EIT) จำนวน
15 ข้อ จำแนกตำมตัวชี้วัด สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.45 เมื่อวิเครำะห์
ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 7

รูปที่ 7: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน

กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน พบว่ำในระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
หน่ ว ยงำนไม่มี กำรร้ อ งขอให้ จ่ ำยหรื อ ให้ สิ่ ง ของเพื่ อแลกกั บกำรปฏิบั ติง ำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือกำร
ให้บริกำร ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 100 แต่ประเด็นของเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/ให้บริกำร
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 70.22
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7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.66 เมื่อวิเครำะห์
ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 8

รูปที่ 8: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร พบว่ำหน่วยงำนมีช่องทำงรับฟัง
คำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ 86 แต่หน่วยงำนมี
กำรชี้แจงและตอบคำถำมเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ
72.22
8) กำรปรั บปรุ งระบบกำรทำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 73.90 เมื่อ
วิเครำะห์ผลกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อย มีรำยละเอียดดังรูปที่ 9

รูปที่ 9: ผลคะแนนในแต่ละประเด็นกำรประเมินของตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน

กำรประเมินตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน พบว่ำหน่วยงำนมีกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น ได้คะแนนสูงที่สุด เท่ำกับ
98 แต่หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 54.80
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1.3.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) จำนวน 48 ข้อ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 : ผลกำรประเมิ น กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ประเด็นกำรประเมิน OIT (กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ)
คะแนนที่ได้
O1-O48 ข้อมูลพื้นฐำน / ข่ำวประชำสัมพันธ์ / กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้ำง /
100
กำรบริหำรงำน / กำรบริหำรเงินงบประมำณ /กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล / กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส / กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต /
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
2. ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
2.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลกำรประเมิน ITA ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
2.1.1 ข้อเสนอแนะจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน มีดังนี้
- ทำให้ดียิ่งขึ้น
- รักษำคุณภำพ
- ช่องทำงร้องเรียน ไม่ควรบังคับให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น e-mail
หรือบัตรประชำชน
- กำรรณรงค์และสร้ำงจิตสำนึกอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.2 ข้อเสนอแนะจำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก มีดังนี้
- อยำกให้หน่วยงำนอื่นนำหน่วยงำนนี้เป็นตัวอย่ำง
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แต่มีข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถำม ได้แก่ ควรมี Scale
คำตอบที่เป็นค่ำกลำงด้วย บำงครั้งอำจไม่ชัดเจนว่ำมำกหรือน้อย - บำงคำถำม ในระดับผู้ที่ติดต่องำนอำจไม่
ทรำบรำยละเอียดว่ำหน่วยงำนนั้น ๆ มีระบบกำรร้องเรียนหรือระบบอื่น ๆ ตำมแบบสอบถำมหรือไม่ เช่นคน
ติดต่องำนเพื่อขอใช้ข้อมูล/สอบถำมข้อมูล อำจจะไม่ทรำบถึงระบบอื่น ๆ ของหน่วยงำนนั้น ๆ จึงอำจมีช่องทำง
ที่ตอบ "ไม่ทรำบ" เพิ่มเติม
- รัฐบำลน่ำจะให้งบประมำณเยอะกว่ำนี้ในกำรจัดกำรบริหำร
- งบประมำณที่ใช้ในแผนขับเคลื่อนได้ยำก
- กำรติดต่อประสำนงำน เช่น ส่ง E-mail ไปตอบกลับล่ำช้ำ
- เซ็นต์สัญญำรอนำน ทำให้เสียเวลำ (กำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่)
2.2 ข้อเสนอแนะจำกสำนักงำน ป.ป.ช.
2.2.1 สศอ. มีคะแนน IIT เท่ำกับ 78.37 คะแนน อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ
หน่วยงำนมีแนวโน้มกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดย
บุคลำกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจที่มีต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งส่ำกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิ ทธิผล อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำนที่ได้
คะแนนในระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม 2) กำรสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 3) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีส่วนร่ว มใน
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กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 4) จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแส
อันควรสงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ
2.2.2 สศอ. มีคะแนน EIT เท่ำกับ 77.00 คะแนน อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่ำ
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน
ขั้น ตอนและระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ ข้ อ มูล ที่ชั ดเจนแก่ผู้ รับ บริ ก ำรอย่ำ งตรงไปตรงมำ ไม่ น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ส ำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำสำหรับ
หน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น คือ ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน รองลงมำคือกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่
ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย นอกจำกนี้ ควรพัฒนำกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิด
โอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำน กำรบริกำร
ให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรทำงำนให้ดีขึ้น
2.2.3 สศอ. มีคะแนน OIT เท่ำกับ 100 คะแนน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)
โดยมีกำรวำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำ ง
เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นทั้งหมดแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกัน
กำรทุจ ริ ตในหน่ ว ยงำนให้ ล ดน้ อยลงหรื อไม่ส ำมำรถเกิดขึ้นได้ ทำให้ โ ดยรวมแล้ ว หน่ว ยงำนสำมำรถเป็น
“ต้นแบบ” ในกำรดำเนินงำนในด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ได้
3. กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรวมถึงประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึน
จำกคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน (ITA) สศอ. ปี 2562
พบว่ำ คำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน มี 21 คำถำม ประกอบด้วย
• คำถำมจำกแบบประเมิน IIT (กำรรับรู้ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน) จำนวน 14 คำถำม
• คำถำมจำกแบบประเมิน EIT (กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหน่วยงำน) จำนวน
7 คำถำม
• คำถำมทั้ง 21 คำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ สศอ. จะต้อง
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน สศอ. จึงได้นำประเด็นคำถำมทั้ง 21 ข้อ มำเรียงลำดับจำกน้อยไปมำก เพื่อมำ
กำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สศอ. โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ตำรำงแสดงลำดับคะแนนประเมิน ITA ของ สศอ. ปี 2562 ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน
ผลคะแนน
ลำดับ ผู้ประเมิน
ตัวชีวัดกำรประเมิน
คำถำม
ของ สศอ.
1 ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำ
54.8
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไป
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น
2 ภำยใน
กำรใช้งบประมำณ
กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
57.73
งบประมำณประจำปีของหน่วยงำน
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ลำดับ ผู้ประเมิน

ตัวชีวัดกำรประเมิน

คำถำม
กำรมีขั้นตอนที่สะดวกในกำรขอ
อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำน
หำกพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะ
เกิดขึ้น ในหน่วยงำนแล้วมีควำมมั่นใจ
ว่ำสำมำรถร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระดับคุณภำพของผลงำน
กำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ที่ถูกต้อง
กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

3

ภำยใน

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

4

ภำยใน

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

5

ภำยใน

กำรใช้อำนำจ

6

ภำยใน

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

7

ภำยใน

กำรใช้งบประมำณ

8

ภำยใน

กำรใช้อำนำจ

9

ภำยใน

10

ภำยนอก

11

ภำยนอก

12

ภำยใน

13

ภำยใน

14

ภำยนอก

ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำร ฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือ
กำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม
กำรใช้อำนำจ
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนอย่ำง
เป็นธรรม
คุณภำพกำรดำเนินงำน
กำรให้ข้อมูลแก่ผู้รับริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร/
ให้บริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
มีกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ และลงโทษ
ทำงวินัยต่อกำรทุจริต
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรให้บริกำร
ให้ดีขึ้น

ผลคะแนน
ของ สศอ.
57.81
61.68

62.29
62.81
67.33
67.41
69.08
70.22

70.26
70.53
70.8

70.92
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ลำดับ ผู้ประเมิน

ตัวชีวัดกำรประเมิน

15

ภำยใน

กำรปฏิบัติหน้ำที่

16

ภำยนอก

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

17

ภำยนอก

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

18

ภำยนอก

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร

19

ภำยใน

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

20

ภำยใน

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

21

ภำยใน

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

คำถำม
บุคลำกรในหน่วยงำนมีพฤติกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสำเร็จ แก่
งำนส่วนรวม และพร้อมรับผิด
หน่วยงำนมีกำรชี้แจงและตอบคำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน
หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ
ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจน
กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ท่ำนติดต่อมีลักษณะเข้ำถึงง่ำยและ
หลำกหลำยช่องทำง
ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของ
ท่ำนได้รับกำรแก้ไข
กำรนำผลกำรตรวจสอบ ของฝ่ำย
ตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรทำงำน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีกำรขออนุญำตอย่ำง
ถูกต้อง

ผลคะแนน
ของ สศอ.
71.38
72.22
72.24
72.85
72.98
73.59

74.76

4. แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเ ครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริ มคุณ ธรรมและควำมโปร่ งใสภำยในของ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
สศอ. ได้น ำประเด็น คำถำมที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ 75 คะแนน มำวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่แบ่ง
ออกเป็นจุดอ่อนด้ำนต่ำง ๆ ที่ สศอ. สำมำรถปรับปรุง/พัฒนำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
ของ สศอ.
ผู้
ตัวชีวัดกำร
จุดอ่อน
ประเมิน
ประเมิน
ภำยนอก กำรปรับปรุงระบบ 1) กำรเปิดโอกำสให้
กำรทำงำน
ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- จัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น กลุ่ม/กอง/
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
สำนักต่ำง ๆ
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ของ สศอ.
/กำรจัดทำยุทธศำสตร์/
มำตรกำร/แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทำง
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ผู้
ประเมิน

ภำยใน

ภำยใน
ภำยใน
ภำยใน
ภำยใน

ภำยใน

ตัวชีวัดกำร
ประเมิน

จุดอ่อน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

แนวทำง

ดำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ อุตสำหกรรม/กำรปรับปรุง
หน่วยงำนให้ดีขึ้น
กฎระเบียบต่ำง ๆ เป็นต้น
- นำเสนอผลงำนในเว็บไซด์ของ
สศอ.
กำรใช้งบประมำณ 2) กำรรับรู้แผนกำรใช้จ่ำย
- นำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณ ประจำปีของ
ไปทำเป็นชุดข้อมูลที่เข้ำใจได้
หน่วยงำน
ง่ำยในลักษณะ Infographic
- เผยแพร่และสร้ำงกำรรับรู้แก่
บุคลำกรภำยใน สศอ.
กำรใช้ทรัพย์สิน
3) กำรรับรู้แนวปฏิบัติของ จัดทำระเบียบขั้นตอนในกำรขอ
ของรำชกำร
หน่วยงำนเรื่องกำรใช้
อนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ทรัพย์สินของรำชกำร
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน
กำรใช้ทรัพย์สิน
4) กำรมีขั้นตอนที่สะดวกใน (Notebook และ Tablet) ใน
กรณีที่กองมีทรัพย์สินของ
ของรำชกำร
กำรขอยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรในส่วนของกองให้
รำชกำร
ประยุกต์ใช้ระเบียบขั้นตอนกับ
กำรใช้ทรัพย์สิน
5) กำรกำกับดูแลและ
ทรัพย์สินของกองด้วย
ของรำชกำร
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร
กำรแก้ไขปัญหำ
6) มีกำรนำผลของกลุ่ม
- นำผลกำรตรวจสอบทำเป็นชุด
ทุจริต
ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) /
ข้อมูลที่เข้ำใจได้ง่ำยในลักษณะ
สำนักงำนกำรตรวจเงิน
Infographic
แผ่นดิน (สตง.) ไปปรับปรุง - เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้
กำรทุจริตในหน่วยงำน
กอง/สำนัก ภำยใน สศอ.
รับทรำบเพื่อนำไปปรับปรุงกำร
ทำงำนเพื่อควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
กำรแก้ไขปัญหำ
7) ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถ จัดตำแหน่งของตู้รับเรื่อง
ทุจริต
ร้องเรียน/ติดตำมผล/ไม่มี
ร้องเรียนภำยใน สศอ. ให้มี
ผลกระทบต่อตนเอง
ควำมเหมำะสม เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ที่ประสงค์แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้มีควำมสะดวก/
ปลอดภัยจำกกำรตรวจสอบว่ำ
มำจำกผู้ใด

กคพ.สล./
กปส.สล.

กคพ.สล./กส.

ตสน.

กบท.สล.
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5. กำรกำหนดมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริ มคุณธรรมและควำมโปร่ งใสภำยในสำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของ สศอ. ปี 2562 นำมำสู่กำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ปี 2563 รวม 4 มำตรกำร ประกอบด้วย (1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกำรทำงำน (2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (3) มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน และ (4) มำตรกำร
แก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสำเร็จ
และปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ผู้บริหำรมอบหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(1) มำตรกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกำร
ทำงำน
กิจกรรม
ขันตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดเสร็จ
กำรรำยงำนผล
ส่งเสริมกำรมีส่วน - จัดกิจกรรมรับฟัง กลุ่ม/กอง/
มี.ค. 63
ทุก 6 เดือน
ร่วมของ
ควำมคิดเห็นของผู้ สำนักต่ำง ๆ
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วน มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ส่วนเสีย
เช่น เกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ของ
สศอ. /กำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์/
มำตรกำร/แนว
ทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม/กำร
ปรับปรุง
กฎระเบียบต่ำง ๆ
เป็นต้น
- นำเสนอผลงำน
ในเว็บไซด์ของ
สศอ.
(2) มำตรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรม
ขันตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดเสร็จ
กำรมีระเบียบขั้นตอน - จัดทำระเบียบ
กคพ.สล./กส.
มี.ค. 63
กำรใช้ทรัพย์สินของ ขั้นตอนกำรยืมใช้
ทำงรำชกำรไป
ทรัพย์สินทำง
ปฏิบัติงำน
รำชกำร
(Notebook และ
Tablet)
และกำรขออนุญำต
กำรยืมทรัพย์สิน

กำรรำยงำนผล
6 เดือน
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กิจกรรม

ขันตอนกำรปฏิบัติ
ของรำชกำรไป
ปฏิบัติงำน
- แจ้งหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยใน สศอ.
ถึงแนวทำงกำรยืมใช้
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ

(3) มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน
กิจกรรม
ขันตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดเสร็จ
กำรสื่อสำรกับ
นำแผนกำรใช้จ่ำย กคพ.สล./ตสน./กส. มี.ค. 63
เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
งบประมำณ/ผล
หน่วยงำน
กำรตรวจสอบจำก
ตสน. หรือ สตง. ไป
ทำเป็นชุดข้อมูลที่
เข้ำใจได้ง่ำยใน
ลักษณะ
Infographic
(4) มำตรกำรแก้ไขกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
กิจกรรม
ขันตอนกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 กำรนำผลของ - เผยแพร่และ
กคพ.สล./ตสน./กส.
กลุ่มตรวจสอบ
ประชำสัมพันธ์ให้
ภำยใน (ตสน.) /
กอง/สำนัก ภำยใน
สำนักงำนกำรตรวจ สศอ. รับทรำบผล
เงินแผ่นดิน (สตง.) กำรตรวจสอบเพื่อ
ไปปรับปรุงกำรทุจริต นำไปปรับปรุงกำร
ในหน่วยงำน
ทำงำนให้มีควำม
โปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำน
4.2 กำรสร้ำงควำม จัดตำแหน่งของตู้ กบท.สล.
มั่นใจในกำรร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน
ติดตำมผล โดยไม่มี ภำยใน สศอ. ให้มี
ผลกระทบต่อตนเอง ควำมเหมำะสม
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่

กำรรำยงำนผล

กำรรำยงำนผล
6 เดือน

กำหนดเสร็จ
มี.ค. 63

กำรรำยงำนผล
6 เดือน

มิ.ย. 63

9 เดือน
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กิจกรรม

ขันตอนกำรปฏิบัติ
ประสงค์แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้มีควำม
สะดวก/ปลอดภัย
จำกกำรตรวจสอบ
ว่ำมำจำกผู้ใด

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ

กำรรำยงำนผล

--------------------------------------กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.) สศอ.
มิถุนำยน 2563
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