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การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดย
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้เห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สํานักงานฯ ส่วน
ราชการในสังกัด ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสํานักงานฯ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างความโปร่งใสในวงราชการ เป็นการพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้ กระบวนทัศน์ และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ และเสริมสร้างให้ข้าราชการตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้มีเอกภาพ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ต่อสังคม
อย่างเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในปัจจุบันทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน ยาก
แก่การขจัดให้หมดสิ้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการ 
  1. กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  2. ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ 
หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ  การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
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แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)สู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

 
2. ข้อมูลองค์กร 

  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ถือกําเนิดขึ้นตามการเสนอเรื่องของ กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ในการขอ
ปรับปรุงฐานะของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสํานักงานเทียบเท่ากรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนโยบายและ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยให้โอนงานของสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
หลัก สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมเข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติโอนอํานาจหน้าที่ และกิจการ
บริหารงานบางส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก) กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงได้ถือเอาวันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นวันก่อตั้ง สศอ. ตั้งแต่นั้นมา 

             ต่อมาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 18ก ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 
กําหนดให้มีอํานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการดังปัจจุบัน 

  วิสัยทัศน์ (VISION) 
  เป็นองค์กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

  พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
2. จัดทํา เชื่อมโยง และให้บรกิารข้อมูล การชี้นําและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัเชื่อถือได้ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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  ค่านิยม  (Value)  
รับผิดชอบหน้าที่        เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต   มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

อํานาจหน้าที ่
1.  เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
2.  เสนอแนะนโยบาย กําหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือ       
     หน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 
3.  ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกจิอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือ   
     พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5.  ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
6.  กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทําหน้าทีเ่ป็นศูนย์   
     สารสนเทศด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  วัตถุประสงค์ที่ 1  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
   วัตถุประสงค์ที่ 2  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  วัตถุประสงค์ที่ 3  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  วัตถุประสงค์ที่ 4  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์ที่ 5  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 พันธกิจ  :     สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
 
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
  

 โดยรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้มีสาระสําคัญ ดังสรุปได้ ดังนี ้
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

   ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาดร่วมต้านทุจริต 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1. ทุกภาคส่วนส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2. การผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

   ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน 
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม 
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าประจําปีที่มี

สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่่งเสริมให้เกิดการกาํกับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน  
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
2.   เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ในทกุระดับ  
3.   สนับสนุนใหท้กุภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต  
4.   พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มี

สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา  
5.   ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรบัภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนนุทุนตั้งต้น  
6.   ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุม การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อ

สาธารณะ  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1.   ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตร ีสมาชิกรัฐสภา และประชาชน  
2.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเครือข่าย จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความ
เหมาะสม  

3.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตร ีรัฐสภา และองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต้องดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

4.   รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนที่รัฐบาลเป็นผูใ้ห้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

     ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย 

   กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)  
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)  
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)  
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)  

2.  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)  
3.  การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
4.  ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1.  ฝ่ายบริหารให้ความสําคญัและปฏิบัติตามมาตรการเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย  
2.  ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการของรัฐ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

     ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 
1.  ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
2.  ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง  
3.  ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต  

   กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.   เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
2.   สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
3.   พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต  
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4.   พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
5.   การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง

กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
6.   สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
7.   พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
8.   การพัฒนาระบบและส่งเสรมิการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 

Nations Convention against Corruption: UNCAC)  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1.   กระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสูก่ารทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้ อย่างเท่าทันและมี

ประสิทธิภาพ  
2.  มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

     ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.  ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี  
2.  ร้อยละของคดีการทุจริตทีด่ําเนินการแล้วเสร็จจําแนกตามขนาดและประเภทของคดี  

   กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
2.   ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  
3.   ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม การทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
4.   ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม การทุจริตให้เทา่ทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญา

และมาตรฐานสากล  
5.   บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจรติ  
6.   การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
7.   พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
8.   การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด  
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9.   การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1.   การสนับสนุนและใหค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  
2.   การสนับสนุนและใหค้วามร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายในการรว่มกันออกแบบ ปรับปรุง และ

บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปราบปรามการทุจรติ  
3.   ประชาชนและสังคมให้ความสําคัญกับการปราบปรามการทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
             ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหล่ง 
สํารวจข้อมูล 8 แหล่ง สูงกว่าร้อยละ 50  

   กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.   ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 

ประเทศไทย  
2.   บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย 
1.  ความร่วมมือของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และเอกชนในการต่อต้านการทุจริต  
2.  ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ  
3.  การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ  
 
 
 
 
 
 



-10- 

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

 วิสัยทัศน์  
   “ปราศจากการทุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน”  

 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
  2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. เพื่อยกระดับจิตสํานึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในผลประโยชน์สาธารณะของบุคลากรทุกระดับ  
  2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารและการปฏิบัติงาน และมีระบบ/กลไกในการป้องกัน

และตรวจสอบการทุจริต 
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
   มาตรการที่ 1  พัฒนา ส่งเสริมระบบการเชิดชูคนดีที่เป็นต้นแบบข้าราชการที่ดี และเผยแพร่ผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการด้านต่อต้านการทุจริต

ที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) 
   มาตรการที่ 2  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับ 
   มาตรการที่ 3  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   มาตรการที่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
   มาตรการที่ 2  เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต ให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคม  
   มาตรการที่ 3  พัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบเพื่อนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบูรณาการการทํางาน 
   มาตรการที่ 1  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ  
   มาตรการที่ 2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   มาตรการที่ 3  จัดทํา/ปรับปรุงพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   มาตรการที่ 4  การจัดทําโครงการ 1 กระทรวง 1 ป้องกันโกง (ถ่ายทอดแนวทางโครงการไปยังกรมในสังกัด) 
   มาตรการที่ 5  การนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
วิสัยทัศน์  

   “สศอ. ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ใช้ชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ”  

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกและวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมรับผิด และการมุ่งประโยชน์สาธารณะในบุคลากรทุกระดับ  
  2. เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมคุณธรรม 
มาตรการที่ 1  แสดงเจตจํานงสุจริต ความพร้อมรับผิด และเชิดดูคนดี  
มาตรการที่ 2  ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการที่ 3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม 
มาตรการที่ 1  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
มาตรการที่ 2  เปิดเผย และเปิดช่องทางให้เข้าถึงข้อมูล  
มาตรการที่ 3  จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส่ ชัดเจน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการที่ 1  ส่งเสริมให้มีมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  
มาตรการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมในระบบการบริหารงานบุคคล 
มาตรการที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรมในระบบการบริหารงบประมาณ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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คะแนน ปีฐาน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ITA ภาพรวม 77.56 80 80 80 80 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 2559 2560 2561 2562 2563 2564  คะแนน 2559 2560 2561 2562 2563 2564  คะแนน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 ITA (2-4) 81.13 82 82 82 82 82   ITA (1) 77.32 78 79 80 80 80   ITA (5) 62.39 64 66 68 70 72 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                        

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (ITA) 

ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมิน ITA เฉลี่ยดัชนีที่ 
2 ถึง 4 (ดัชนีความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก
ความทุจริต และวัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร) 

ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 1
(ดัชนีความโปร่งใส) 

 

ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 5 
(ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส 

และมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
• แสดงเจตจาํนงสุจริต ความพรอ้มรับผิด และเชิด

ดูคนดี  
• ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
• ส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรการ
• เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดําเนินงาน  
• เปิดเผย และเปดิช่องทางใหเ้ขา้ถึงข้อมลู  
• จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ่ชัดเจน 

 

มาตรการ
• ส่งเสรมิให้มมีาตรฐาน และความเป็นธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  
• ส่งเสริมคุณธรรมในระบบการบริหารงานบุคคล 
• ส่งเสริมคุณธรรมในระบบการบริหาร

งบประมาณ 
• พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมคุณธรรม 
เป้าประสงค์  :  เพื่อยกระดับจิตสํานึกและวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมรับผิด และการมุ่งประโยชน์สาธารณะในบุคลากรทุกระดับ 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA เฉลี่ยดัชนีที ่2 ถึง 4 (ดัชนีความพร้อมรับผิด ความปลอดจากความทุจรติ และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร) 
มาตรการ:  • แสดงเจตจาํนงสุจริต ความพรอ้มรับผิด และเชิดดูคนดี 

• ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
• ส่งเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มาตรการที่ 1  
แสดงเจตจํานงสุจริต และ
พร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

1. ผู้บริหารประกาศเจตจํานงสุจริตใน
การบริหาร ต่อบุคลากรใน สศอ. 
และนําเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

จํานวนบุคลากรใน สศอ. เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศเจตจํานงฯ (คน) 

40 40 40 40 40 สบก. 

 2. การจัดตั้งกลุ่มถ่วงดุลภายใน อาทิ 
การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบ หรือ
สนับสนุนการบริหารงานที่สุจริตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน 

จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มภายในเพื่อการ
บริหารงานที่สุจริตและยึดหลกั 
ธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน 
(กิจกรรม) 

5 5 5 5 5 กพบ. 

 3. กิจกรรมส่งเสรมิและเชิดชูคนดี/
บุคคลที่เป็นต้นแบบข้าราชการ (หรือ
บุคลากร) ที่ดีของ สศอ.  

ร้อยละของผู้ร่วมโหวต “คน
คุณค่า” เมื่อเทียบกับผู้มีสทิธิ์โหวต 
(ร้อยละ) 

50 50 50 50 50 กพบ. 

มาตรการที่ 2 ดําเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การดําเนินการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหนว่ยงาน อาทิ วิเคราะห์
ความเสี่ยง, จัดทําคู่มือ, ประชุม
แลกเปลี่ยน เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ครั้งต่อปี) 

1 1 1 1 1 สบก. 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มาตรการที่ 3  
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

5. การดําเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
อาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ และการ
ดําเนินการตามแผนฯ  

ร้อยละถ่วงน้ําหนักการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 ฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางานฯ 

มาตรการที่ 4  
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง) 

1 1 1 1 1 สบก. 

 7. จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ (คน) 

20 20 20 20 20 สบก. 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์  :  เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 1 (ดัชนีความโปร่งใส) 
มาตรการ:  • เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนรว่มในการดําเนนิงาน  

• เปิดเผย และเปดิช่องทางใหเ้ขา้ถึงข้อมลู  
• จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ่ชัดเจน 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มาตรการที่ 1  
เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาภารกิจของ สศอ. ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ  
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ  
ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการโครงการ 

จํานวนภารกิจที่เกิดการมีส่วนร่วม
ในระดับต่าง ๆ (ภารกิจ) 
ระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 
ระดับที่ 3 

 
 
5 
2 
1 

 
 
5 
2 
1 

 
 
6 
2 
1 

 
 
6 
2 
1 

 
 
6 
2 
1 

ทุกหน่วยงาน / 
ฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางานฯ 

มาตรการที่ 2  
เปิดเผย และเปดิช่องทางให้
เข้าถึงข้อมลู 

2. การเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลของ สศอ. อาทิ การม ีCall 
Center, จํานวนช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

จํานวนช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 
สศอ. ที่เผยแพร่บทบาทอํานาจ
หน้าที่ของ สศอ. (ช่องทาง) 

4 5 5 5 5 สบก. 

 3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส อาทิ 
การเผยแพร่ขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เหตุผลที่
ใช้ในการคัดเลอืก ฯลฯ 

ร้อยละของโครงการที่มีการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกเทียบกับ
โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

10 15 20 25 30 สบก. 

มาตรการที่ 3  
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่ง
ใส ่ชัดเจน 

4. กําหนดกระบวนการ/ช่องทาง/
ขั้นตอน และผูร้ับผิดชอบในการ
ร้องเรียน และจัดทําสรุปผลการ
ร้องเรียนตามรอบเวลาที่กําหนด 

ร้อยละการรายงานผลเรื่องการ
ร้องเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
(ร้อยละ) 

100 100 100 100 100 สบก./ศส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  :  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดผลสมัฤทธิ์ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 5 (ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน) 
มาตรการ:  • ส่งเสรมิให้มมีาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

• ส่งเสรมิคณุธรรมในระบบการบริหารงานบุคคล 
• ส่งเสรมิคณุธรรมในระบบการบริหารงบประมาณ 
• พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มาตรการที่ 1  
ส่งเสรมิให้มมีาตรฐาน และ
ความเปน็ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทําและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ร้อยละของคู่มือ/มาตรฐานที่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ) 

30 40 50 60 70 กพบ. 

 2. พัฒนาระบบการป้องกันหรือการ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

ร้อยละการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจที่กําหนดไม่เกิน (รอ้ย
ละ) 

30 25 20 15 10 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภารกิจ 

มาตรการที่ 2  
ส่งเสรมิคณุธรรมในระบบการ
บริหารงานบุคคล 

3. พัฒนาระบบการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มคีวามโปร่งใส 
เป็นธรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ใน สศอ. เฉลี่ยต่อด้านนโยบาย
และการบริหารงานของหน่วยงาน 
และด้านการพัฒนาบุคลากร (ร้อย
ละ) 

70 70 72 72 74 สบก. 

มาตรการที่ 3  
ส่งเสรมิคณุธรรมในระบบการ
บริหารงบประมาณ 

4. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความจําเป็นและความคุม้ค่า 

ร้อยละการรายงานผลการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ร้อยละ) 
 

100 100 100 100 100 สบก. 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มาตรการที่ 4 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

5. พัฒนา สศอ. ให้มีความพร้อมด้าน
สถานที่และอุปกรณ์สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ใน สศอ. เฉลี่ยต่อสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของหน่วยงาน (ร้อย
ละ) 

70 70 72 72 74 สบก. 

 
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิสัยทัศน์  

   “สศอ. ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ใช้ชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ”  

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกและวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมรับผิด และการมุ่งประโยชน์สาธารณะในบุคลากรทุกระดับ  
  2. เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล  

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมคุณธรรม 
เป้าประสงค์  :  เพื่อยกระดับจิตสํานึกและวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมรับผิด และการมุ่งประโยชน์สาธารณะในบุคลากรทุกระดับ  
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA เฉลี่ยดัชนีที ่2 ถึง 4 (ดัชนีความพร้อมรับผิด ความปลอดจากความทุจรติ และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร) ร้อยละ 82 

 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการที่ 1  
แสดงเจตจํานงสุจริต 
และพร้อมรับผดิใน
การบริหารงาน 

1. ผู้บริหารประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหาร ต่อบุคลากรใน 
สศอ. และนําเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

จํานวนบุคลากรใน สศอ. เข้า
ร่วมกิจกรรมประกาศ
เจตจํานงฯ อย่างน้อย 40 คน

           สบก. 

 2.การจัดตั้งกลุ่มถ่วงดุลภายใน อาทิ 
การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบ หรือ
สนับสนุนการบริหารงานที่สุจริต
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน 

จํานวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มภายในเพื่อการ
บริหารงานที่สุจริตและยึด
หลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน อย่างน้อย 5 
กิจกรรม 
 

        กพบ. 

 3. กิจกรรมส่งเสรมิและเชิดชูคนดี/
บุคคลที่เป็นต้นแบบข้าราชการ 
(หรือบุคลากร) ที่ดีของ สศอ.  

ร้อยละของผู้ร่วมโหวต “คน
คุณค่า” เมื่อเทียบกับผู้มีสทิธิ์
โหวต อย่างน้อยร้อยละ 50 
 

           กพบ. 

มาตรการที่ 2 
ดําเนินการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

4.การดําเนินการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
อาทิ วิเคราะห์ความเสี่ยง, จัดทํา
คู่มือ, ประชุมแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

           สบก. 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการที่ 3  
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

5.การดําเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน อาทิ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ฯ และการดําเนินการตามแผนฯ  

ร้อยละถ่วงน้ําหนักการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

    ฝ่าย
เลขานุการ

คณะทํางานฯ 

มาตรการที่ 4  
ส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตและการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

          สบก. 

 7.จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ อยา่งน้อย 20 คน

          สบก. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์  :  เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 1 (ดัชนีความโปร่งใส) ร้อยละ 78 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการที่ 1  
เปิดโอกาสให้ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

1.พัฒนาภารกิจของ สศอ. ให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ  
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น  
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ  
ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการโครงการ 

จํานวนภารกิจที่เกิดการมีส่วน
ร่วมในระดับต่าง ๆ (ภารกิจ) 
ระดับที่ 1 – 5 ภารกิจ 
ระดับที่ 2 – 2 ภารกิจ 
ระดับที่ 3 – 1 ภารกิจ 

          ทุกหน่วยงาน / 
ฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางานฯ 

มาตรการที่ 2  
เปิดเผย และเปดิ
ช่องทางใหเ้ข้าถึง
ข้อมูล 

2.การเปิดช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลของ สศอ. อาทิ การ
มี Call Center, จํานวนช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 
 

จํานวนช่องทางประชาสัมพันธ์
ของ สศอ. ที่เผยแพร่บทบาท
อํานาจหน้าที่ของ สศอ. อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง 

                      สบก. 

 3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส อาทิ การเผยแพร่ขอ้มูล
การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑใ์น
การคัดเลือก เหตุผลทีใ่ช้ในการ
คัดเลือก ฯลฯ 

 
 
 

ร้อยละของโครงการที่มีการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกเทียบกับ
โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 10 

   สบก. 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการที่ 3  
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่าง
โปร่งใส่ ชัดเจน 

4. กําหนดกระบวนการ/ช่องทาง/
ขั้นตอน และผูร้ับผิดชอบในการ
ร้องเรียน และจัดทําสรุปผลการ
ร้องเรียนตามรอบเวลาที่กําหนด

ร้อยละการรายงานผลเรื่องการ
ร้องเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
ร้อยละ 100 

           สบก./ศส. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  :  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดผลสมัฤทธิ์ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  :  ผลคะแนนการประเมิน ITA ดัชนีที่ 5 (ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน) ร้อยละ 64 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการที่ 1  
ส่งเสรมิให้มมีาตรฐาน 
และความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

1. จัดทําและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

ร้อยละของคู่มือ/มาตรฐานที่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ร้อยละ 30 

           กพบ. 

 2. พัฒนาระบบการป้องกัน
หรือการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
 

ร้อยละการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจที่กําหนดไม่เกินร้อยละ 30 

                      หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภารกิจ 

มาตรการที่ 2  
ส่งเสรมิคณุธรรมใน
ระบบการบรหิารงาน

3. พัฒนาระบบการบริหาร 
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคลใหม้ีความโปร่งใส 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. เฉลี่ยต่อด้านนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน และด้าน

  สบก. 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย แผนการดาํเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บุคคล เป็นธรรม การพัฒนาบุคลากร อย่างน้อยร้อยละ
70 
 

มาตรการที่ 3  
ส่งเสรมิคณุธรรมใน
ระบบการบรหิาร
งบประมาณ 

4. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัด
จ้างให้มีประสทิธิภาพ ใช้
จ่ายงบประมาณตาม
ความจําเป็นและความ
คุ้มค่า 

ร้อยละการรายงานผลการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ร้อยละ 100 

     
2559

         
2560

สบก. 

มาตรการที่ 4 
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการทาํงาน 

5. พัฒนา สศอ. ให้มีความ
พร้อมด้านสถานที่และ
อุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. เฉลี่ยต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของหน่วยงาน อย่างน้อยร้อย
ละ 70 

  สบก. 
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ภาคผนวก 
 

ผลการวิเคราะห์การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เนื่องจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2564 ขึ้นเป็นครั้งแรก และไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาก่อน ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะใช้ผลจากการสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาดําเนินการวิเคราะห์แทน ซึ่งผลการประเมินตามแบบสํารวจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นดังนี้ 

EB ประเด็นคําถาม คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 

ผล
คะแนน 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB1 หน่วยงานของท่านมีการดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร 200 200 100.00 

 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 100 100 

 2) มีการเผยแพรข่้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 100 100 

EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมีการดําเนนิงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสือ่อื่น ๆ อย่างไร  

500 500 100.00 

 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยกําหนด หรือไม่ 100 100 

 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 100 100 

 3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม ่ 100 100 
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EB ประเด็นคําถาม คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 

ผล
คะแนน 

ร้อยละ 
(100.00) 

 4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ 100 100 

 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 100 100 

EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง 400 100 25.00 
 1) มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่ 100 100 

 2) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ 100 0 

 3) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดงัต่อไปนี้ หรือไม่ 100 0 

 4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่
ผ่านๆ มา หรือไม่ 

100 0 

EB4 การดําเนินงานตามคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 200 200 100.00 
 1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 100 

 2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
หรือไม่ 

100 100 

EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลัก 300 100 33.33 
 1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครือ่งมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทีม่ีความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มเีกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตร
คิว เป็นต้น) 

100 0  

 2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้
ผู้ใช้บริการ หรอืให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 

100 100  

 3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ 
 

100 0  
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EB ประเด็นคําถาม คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 

ผล
คะแนน 

ร้อยละ 
(100.00) 

EB6 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนรว่มในการปฏบิัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 500 300 60.00 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรบัปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ในภารกิจหลัก หรือไม ่
100 100 

 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทําแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ 100 100 

 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลกั หรือไม ่ 100 100 

 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรงุแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลัก หรือไม่ 

100 0 

 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม ่ 100 0 

EB7 หน่วยงานของท่านมชี่องทางที่ใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ 400 400 100.00 
 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํการของหน่วยงาน หรือไม่ 100 100 

 2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามทีก่ฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่ 100 100 

 3) มีระบบการใหข้้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศพัท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้บริการข้อมลูตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน หรือไม่ 

100 100 

 4) มีการเผยแพรข่้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่ (หนังสือพิมพ์, วารสาร, จุลสาร, แผ่นพับ, โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสังคม, อื่น ๆ) 100 100 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการดําเนนิการเรื่องรอ้งเรียนอย่างไร 500 500 100.00 
 1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 100 100  

 2) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม ่ 100 100  

 3) หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 100 100  

 4) มีการเผยแพรผ่ลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข หรือไม ่ 100 100  

 5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่ 100 100  
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EB ประเด็นคําถาม คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมนิ 

ผล
คะแนน 

ร้อยละ 
(100.00) 

EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนนิการเรื่องผลประโยชนท์บัซ้อน อย่างไร 700 100 14.29 
 1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่หรือไม ่ 100 0  

 2) มีการจัดทําคู่มอืหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่ 100 0  

 3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่หรือไม ่ 100 0  

 4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืไม่ 100 0  

 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 100 0  

 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม ่ 100 0  

 7) มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทํางาน หรือไม่ 100 0  

EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอยา่งไร 300 200 66.67 
 1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หรือไม่ 
100 0  

 2) หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 100 100  

 3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม ่ 100 100  

EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 200 100 100.00 
 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรอืไม่ 100 100  

 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม ่

100 100  

 คะแนนรวม EB1-11 4,200 2,800 66.67 
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จากผลคะแนนข้างต้น จะเห็นว่าสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ระในระดับสูง (อยู่ระหว่าง 60 – 79.99 
คะแนน) อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ อาทิ  

1) เรื่องการให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ในประเด็นการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2) เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในประเด็นการมีระบบ/เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม เป็นมาตรฐานเดียวกัน และระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

3) เรื่องการมีส่วนร่วม ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลโครงการ และปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

4) เรื่องการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในประเด็นการดําเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และประเด็นการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะได้นําเอาผลดังกล่าว มาเป็นประเด็นมุ่งเน้นสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 


