










รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ตารางท่ี 1 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
1. ความรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. การเปดิโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงาน 

1. การคัดเลือกบุคลากร 
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) เพื่อเป็นผู้แทน 
ในการตอบแบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของ สศค. 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้รับผิดชอบในการตอบ 
แบบประเมิน 
3. การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และรายงาน 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของ สศค. ทางเว็บไซต ์
ของ สศค. และ FPO mail 
ให้แก่บุคลากรของ สศค. 

1. ให้แต่ละส านัก/ศูนย/์กลุม่ คัดเลือกและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการตอบแบบประเมิน โดยกระจาย 
ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ พร้อมท้ังจัดส่งรายชื่อ
ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)  
2. การช้ีแจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค าถาม 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(การประเมินฯ) ในแตล่ะตัวช้ีวัดทีเ่กี่ยวข้อง ให้กับ
ผู้รับผิดชอบในการตอบแบบประเมินไดร้ับทราบ 
ก่อนการประเมินฯ 
3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ สศค. ทางเว็บไซต์ของ สศค. และ FPO mail 
 

1. ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ได้จัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ให้กับ กพบ. โดยมีรายช่ือทั้งสิ้น 53 คน 
2. การก าหนดจัดประชุมบุคลากร สศค. เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามการประเมินฯ ในแต่ละตัวช้ีวัด 
ที่เกี่ยวข้อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการใช้
อุปกรณ์ของ สศค. ให้กับผู้ได้รับมอบหมายในการตอบ 
แบบประเมินฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 
3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของ สศค.  
ทางเว็บไซต์ของ สศค. และ FPO mail ให้แก่บุคลากร 
ของ สศค. 
 

 

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
1. ความสะดวกในการขออนญุาต  
เพื่อให้บุคลากรยมืทรัพยส์ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน 
2. ความรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบตัิการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
1. ความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน
หรือให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
2. หน่วยงานมีการด าเนินงานท่ีค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

1. การทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก เพื่อเป็น
ผู้แทนในการตอบแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของ สศค. 
2. การจดัท า “เอกสารการสร้าง

1. ให้แต่ละส านัก/ศูนย/์กลุม่ ทบทวนรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก และจัดส่งข้อมูลรายชื่อให้กับ กพบ.  
2. ให้แต่ละส านัก/ศูนย/์กลุม่ เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
“เอกสารการสร้างความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ 
การประเมินฯ” ให้กับผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียภายนอก 
ได้รับทราบก่อนด าเนินการประเมนิฯ 

1. ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม ได้จดัส่งรายช่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกให้กับ กพบ. โดยมีรายชื่อทั้งสิ้น 70 คน 
2. ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “เอกสาร
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประเมินฯ” ให้กับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกไดร้ับทราบในช่วงเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2565 

/ประเด็น... 



- 2 - 

ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการสื่อสาร 
1. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
ต้องมีลักษณะเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและ 
มีช่องทางหลากหลาย 
2. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลู 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
3. การช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกีย่วกับการด าเนินงานได้อยา่งชัดเจน 
4. การมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” 
(เอกสารการสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การประเมินฯ) เพื่อใช้เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมลูให้กับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
3. การสร้างปฏสิัมพันธ์ที่ด ี
ของบุคลากรกับผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีภายนอก 
4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะของ สศค. 
5. มาตรการการเปดิโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ของ สศค.  
6. ระเบียบการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของ สศค. 

3. ให้ข้าราชการ และลูกจ้าง สศค. ระมัดระวังการปฏิบัติ
และการสื่อสารต่อบุคคลภายนอกให้ดีขึ้น เนื่องจาก 
จะมีผลต่อการประเมินฯ ของ สศค.  
4. การทบทวนมาตรการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะ 
ของ สศค. 
5. การทบทวนมาตรการการเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ สศค.  
6. การทบทวนระเบียบการจัดการข้อร้องเรียนของ สศค. 
 
 

3. การจดัท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ สศค. 
โดยมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
ต่อสาธารณะของ สศค. สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
และเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
4. การจดัท ามาตรการการเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ สศค. โดยมาตรการนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหนว่ยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรบัฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. การจดัท าระเบียบการจัดการขอ้ร้องเรียนของ สศค. 
ซึ่งประกอบด้วย วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน 
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบตัิงาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้น 
2. หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
3. หน่วยงานเปิดโอกาสใหผู้้รับบรกิาร  
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 
4. หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการใหม้ีความโปร่งใสมากข้ึน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 

1. การจัดท าร่างแบบตรวจ 
OIT 
2. การเผยแพร่ข้อมูล 
ทางเว็บไซต์ของ สศค. 
 

1. กพบ. จัดท าร่างแบบตรวจ OIT เพื่อให้ส านักงาน
เลขานุการกรม (สลข.) ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
2. กพบ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
ของเอกสารหลักฐานตามแบบตรวจ OIT 

1. สลข. ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามร่างแบบตรวจ OIT  
และ กพบ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
2. กพบ. ได้จัดท าบันทึกถึง ผอ. สศค. เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินฯ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนา/ 
แก้ไข/ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

มาตรการขับเคลื่อน วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 

ให้ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล 
ทางเว็บไซต์ของ สศค. 

3. กพบ. จัดท าบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (ผอ. สศค.) เพื่อขอความเห็นชอบเอกสาร 
หลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
4. กพบ. ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
เพื่อด าเนินการน าเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สศค. 
5. กพบ. น าเข้าข้อมูลตามแบบตรวจ OIT ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment  
System : ITAS) พร้อมทั้งระบุค าอธิบายเพิ่มเติม 
ประกอบค าตอบ และอ้างอิงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ครบถ้วนตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ศทส. ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเอกสารหลักฐานตาม 
แบบตรวจ OIT บนเว็บไซต์ของ สศค.  
4. กพบ. ได้น าเข้าข้อมูลตามแบบตรวจ OIT ในระบบ ITAS  
พร้อมทั้งระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ และอ้างอิง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาม 
แบบตรวจ OIT ให้ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ของ สศค. 

 


