


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประจำปี 2565 

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

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สศอ. ประจำปี 2565 นั้น 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สศอ. ประจำปี 2565 (ณ เดือนมีนาคม 2565) ดังนี้ 
(1) มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
การมีระเบียบ
ขั้นตอนการใช้ การ
กำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไป
ปฏิบัติงาน 

- จัดทำระเบียบขั้นตอนและ
เพ่ิมการอำนวยความสะดวก
ในการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน (Notebook 
และ Tablet) ในกรณีท่ีกอง
มีทรัพย์สินของราชการใน
ส่วนของกองให้ประยุกต์ใช้
ระเบียบขั้นตอนกับ
ทรัพย์สินของกองด้วย 

กคพ.สล./
กส. 
 
 
 
 

ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงาน
เลขานุการกรม (กคพ.สล.) ร่วมกับกอง
สารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(กส.) ได้นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 
2 การยืม ข้อ 208 (2) มาจัดทำเป็นระเบียบ
ขั้นตอนในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การยืมโน๊ตบุ๊ค และแท็บเล็ต 

- จัดทำแนวทางการกำกับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ 
อาท ิการใช้รถราชการ 
Notebook Tablet โดยมี
การติดตามตรวจสอบปีละ 
1-2 ครั้ง 

ตสน. 
 
 
 

ดำเนินการแล้ว ดังนี้  
กลม่ตรวจสอบภายใน (ตสน.) มีการ
กำหนดการตรวจสอบครุภัณฑ์ในแผนการ
ตรวจสอบประจำปีทุกปี โดยสุ่มตรวจครุภัณฑ์
แต่ละปีตามความเหมาะสม โดยแนวทางการ
ตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่การได้มา การ
ดูแลทรัพย์สิน การมีอยู่จริง ตลอดจนการตัด
จำหน่าย 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
- เผยแพร่ ส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
และสร้างการรับรู้แก่
บุคลากรภายใน สศอ. ถึง
ขั้นตอน วิธีการ อย่าง
ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ไลน์กลุ่ม สศอ. เสียง
ตามสาย สภากาแฟ KM 
Smart Sharing เป็นต้น 

กปส.สล./ 
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี้  
กคพ.สล. แจ้งเวียนกอง กลุ่มต่าง ๆ ทราบ
และถือปฏิบัติ ตามบันทึก สล. กคพ. ที่ 
0801/ว163 ลงวันที่ 31 มนีาคม 2563  
และได้มีการแจ้งเวียนข้อปฏิบัติ และ 
แบบฟอร์มการยืม/คืน ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางไลน์กลุ่ม สศอ. และจัดบอร์ดเพ่ือ 
เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่บุคลากรภายใน  
สศอ. ถึงขั้นตอน วิธีการ อย่างถูกต้อง 

(2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

การสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 

- จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นชุดข้อมูลที่
เข้าใจได้ง่ายในลักษณะ 
Infographic  
- เผยแพร่และสร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายใน สศอ. 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ไลน์กลุ่ม สศอ. เสียงตาม
สาย สภากาแฟ KM Smart 
Sharing เป็นต้น 

กคพ.สล. 
กปส.สล. 
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี้  
1) กคพ.สล. ได้แจง้เวียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกอง/สำนักต่าง ๆ ตามบันทึก 
กคพ. ที่ อก 0801 (กคพ.)/ว 1356  
2) ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 
2564 ในรูปแบบ ที่เข้าใจได้ง่ายในลักษณะ 
Infographic เพ่ือเผยแพร่ สื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ภายใน สศอ. ผ่านช่องทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ และบนเว็บไซด์
ของ สศอ. รายละเอียดตาม Link 
https://www.oie.go.th/view/1/infograp
hic/TH-TH/?page=2#gallery-8 

(3) มาตรการแก้ไขการทุจริตภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

3.1 การนำผลของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (ตสน.) /
สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 

- นำผลการตรวจสอบทำ
เป็นชุดข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
ในลักษณะ Infographic  
- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้กอง/สำนัก 
ภายใน สศอ. รับทราบเพื่อ

ตสน. 
กปส.สล. 
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว 
1) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) ได้จัดทำผล
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Infographic และ
แจ้งเวียนให้สำนัก/กอง/กลุม่ ทราบตาม

https://www.oie.go.th/view/1/infographic/TH-TH/?page=2#gallery-8
https://www.oie.go.th/view/1/infographic/TH-TH/?page=2#gallery-8
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
ไปปรับปรุงการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

นำไปปรับปรุงการทำงาน
เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม สศอ. เสียง
ตามสาย สภากาแฟ KM 
Smart Sharing เป็นต้น 

บันทึก อก 0801.1/ว24 ลงวันที่ 4 
เมษายน 2565 
2) กลุ่มประชาสัมพันธ์ (กปส.สล.) ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายรายการ 
“OIE เสียงตามสาย” ประเด็น “ส่งเสริม 
คุณธรรม ยึดมั่นความโปร่งใส สศอ. ร่วมใจสู่
องค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2565 

3.2 การสร้างความ
มั่นใจในการ
ร้องเรียนติดตามผล 
โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

- จัดตำแหน่งของตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนภายใน สศอ. ให้มี
ความเหมาะสม เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีประสงค์แจ้ง
เรื่องร้องเรียนให้มีความ
สะดวก/ปลอดภัยจากการ
ตรวจสอบว่ามาจากผู้ใด 
- เผยแพร่และสร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายใน สศอ. ถึง
วิธีการ/ให้ความมั่นใจว่าการ
ร้องเรียนไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ไลน์กลุ่ม สศอ. เสียง
ตามสาย สภากาแฟ KM 
Smart Sharing เป็นต้น 

กบท.สล. 
กปส.สล. 
กพบ. 
 
 
 
 

ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
1) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.สล.) 
ได้จัดตำแหน่งของตู้ร้องเรียนอยู่ชั้น 2 สศอ. 
ให้อยู่ตำแหน่งที่มีแสงสว่างเพียงพอ ติดป้ายที่
ตู้รับเรื่องร้องเรียนให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย 
สะดวกต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
2) กลุ่มประชาสัมพันธ์ (กปส.สล.) ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายรายการ 
“OIE เสียงตามสาย” ประเด็น “ส่งเสริม 
คุณธรรม ยึดมั่นความโปร่งใส สศอ. ร่วมใจสู่
องค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2565 
 

 


