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มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2564 

ของ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

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

 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้กำรบังคับ

บัญชำข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อ

สนับสนุนนโยบำยรัฐบำลเรื่อง “กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ” 

 กำรจัดท ำ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ถือ

เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรม กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน และกำร

ป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ ได้ตระหนักและใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ต่อไป 

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีใช้ก าหนดมาตรการ 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นกำรต่อต้ำนทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของแผน

แม่บทฯโดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำน

เกณฑ์ (85 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 ในปี 2563 สสว. ได้รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยจ ำแนกกำรประเมิน ITA แบ่งตำมแบบวัด

ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 

 1. แบบวัด OIT สะท้อนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุด

และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเปน็หลกัอย่ำงชัดเจน และกำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ 

e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 
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 2. แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุด

และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 

 3. แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  

 โดยผลกำรประเมิน ITA มีคะแนนเต็มสูงสุด 100 คะแนน ซึ่งคะแนนภำพรวม IIT = 96.70 คะแนน 

OIT = 93.75 คะแนน  และ EIT = 81.48 คะแนน  

ผลกำรวิเครำะห์จำกแบบวัด ITA 3 แบบวัด พบว่ำ แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีผลคะแนนภำพรวมต่ ำสุด 81.48 คะแนน และ

เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด สำมำรถจ ำแนกผลกำรประเมิน ITA ตำมแบบวัด EIT โดยเปรียบเทียบ     

ปี 2562 กับ ปี 2563 แบ่งตำม ตัวช้ีวัดที่ 7 และ ตัวช้ีวัดที่ 8 ซึ่งมีผลคะแนนประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (น้อยกว่ำ 85 

คะแนน) ดังนี้  

แบบวัด EIT ปี 2562 ปี 2563 
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E6 (1) เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 80.90 84.37 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E7 มี ก ำร เผยแพร่ ผล งำนห รื อ ข้อมู ล ที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
82.63 83.75 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E6 (2) มีช่องทำงหลำกหลำย 86.07 82.09 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E8 มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
90 48.45 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E10 มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

65 40.99 

ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน E13 มี ก ำรน ำ เท ค โน โล ยี ม ำ ใ ช้ ใน ก ำ ร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้ เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 

95 83.23 

 ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน E11 มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรให้บริกำรดีข้ึน 

80.13 81.65 

ตัวชี้วัดท่ี 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน E12 มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีข้ึน 

80.93 81.04 
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เมื่อน ำผลกำรประเมินตำมแบบวัด EIT เปรียบเทียบ ปี 2562 กับ ปี 2563 พบว่ำ ตัวช้ีวัดที่ 7 มีผลกำร

ประเมินลดลง จำกปี 2562 และมีผลคะแนนประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (น้อยกว่ำ 85 คะแนน) ส่วนตัวช้ีวัดที่ 8 มีผล

กำรประเมินเพิ่มข้ึน จำกปี 2562 แต่มีบำงหัวข้อย่อยที่ไม่ผ่ำน (น้อยกว่ำ 85 คะแนน)  

ดังนั้น หน่วยงำนจึงควรปรับปรงุ ตัวช้ีวัดที่ 7 จ ำนวน 2 ข้อ ซึ่งมีผลกำรประเมินลดลงจำกปี 2562 อย่ำงมี

นัยส ำคัญ ได้แก่           

1) มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร  

2) มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  

โดยหน่วยงำนจะต้องมีช่องทำงหลำกหลำยและจะต้องสร้ำงกำรรับรู้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

สำมำรถแจ้งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บรกิำร รวมทั้งมีช่องทำงแจ้งกำรร้องเรียนกำร

ทุจริตของเจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน รำยละเอียดดังนี้ 

แบบวัด EIT ปี 2562 ปี 2563 
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E8 มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

90 48.45 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E10 มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

65 40.99 

 

ประเด็นเป้าหมายในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 จำกสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
2563 สสว. ได้พิจำรณำแล้ว และเห็นว่ำตัวช้ีวัดในส่วนของกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT ) มีคะแนนอยู่ในระดับดี โดยช้ีให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำร
มีควำมเช่ือมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้  

 ดังนั้น สสว. จึงก ำหนดให้กำรด ำเนินงำนเรื่อง ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร เป็นประเด็นเป้ำหมำยในกำร
จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพื่อกำรพัฒนำและยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรม 
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลำกรของ สสว.  ได้
ตระหนักและใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนต่อไป 
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ข้อก าหนดของตัวชี้วัดเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 เรื่อง ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  

  ค ำอธิบำยแนวทำงด ำเนินกำร (ปี 2563)   

  เพื่อประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร หน่วยงำนควรเพิ่มช่องทำงกำรรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมเห็นเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินกำร/กำรให้บริกำร และมีกำรช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งควรเพิ่มช่องทำงให้ผู้มำ

ติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่ในหน่วยงำน ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรสือ่สำรกับผู้รบับริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยประเด็นกำรประเมินประกอบด้วย 
   

- ( E8 ) สสว. มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/กำรให้บริกำร  

         หรือไม่ 

- ( E10 ) สสว. มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ 
  

การวิเคราะห์ประเด็นเป้าหมาย เพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  รำยละเอียดสรุปผลกำรประเมิน ในส่วนของกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ตำมตัวช้ีวัดที่ 7 : ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ซึ่งมีประเด็นกำร

ประเมินหลัก ๆ 5 ข้อ โดยสำมำรถสรุปผลกำรประเมิน ดังนี ้
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EIT ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร

83.23

หัวข้อการประเมิน
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 3.73% 1.24% 33.54% 61.49% 84.37

มีช่องทำงหลำกหลำย 3.73% 4.35% 34.16% 57.76% 82.09

83.75

หัวข้อการประเมิน
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนว่ยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ

ข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำก

นอ้ยเพียงใด

3.73% 2.48% 32.92% 60.87% 83.75

48.45

มี ไม่มี คะแนน

48.45% 51.55% 48.45

85.78

หัวข้อการประเมิน
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย
น้อย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนว่ยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม 

เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับกำรด ำเนนิงำนได้อย่ำง

ชัดเจน มำกนอ้ยเพียงใด

0.00% 8.07% 26.71% 62.22% 85.78

40.99

มี ไม่มี คะแนน

40.99% 59.01% 40.99

E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่

หัวข้อการประเมิน

หนว่ยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหนำ้ท่ีใน

หนว่ยงำนหรือไม่

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง

    ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/

    การให้บริการ หรือไม่

หัวข้อการประเมิน

หนว่ยงำนท่ีท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำร

ด ำเนนิงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่

E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจง ตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้

    อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
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  จำกรำยละเอียดคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 7 : ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร สสว. จึงก ำหนดให้

จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ปี 2564 ในประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อย 

ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดท่ี 7 :  E8  หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรบัฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร 

      ด ำเนินงำน/กำรใหบ้รกิำร หรือไม ่

 E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงใหผู้้มำติดต่อร้องเรียนกำรทจุริตของ 

      เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่                         
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มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7 :  E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟงัค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกีย่วกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ 

 E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงใหผู้้มำติดต่อร้องเรียนกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่   

                       

แผนงาน

จัดท ำ Banner แสดงช่องทำงรับฟังค ำติชมกำรด ำเนิน 1 จัดท ำ Banner ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง ปีละ 2 คร้ัง 1 ประสำนศูนย์ OSS จังหวัด

งำน/กำรให้บริกำร และแจ้งกำรร้องเรียนกำรทุจริต online ของ สสว. ( เมษำยน และ ตุลำคม 2564 ) เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำร

เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ผู้รับบริกำร เก่ียวกับช่องทำง 2 มอบหมำยศูนย์ OSS ให้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รับทรำบ ผ่ำนช่องทำง Line โดยให้

กำรแจ้งเร่ืองแก่ สสว. ให้กับผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนช่องทำง line ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ให้ สสว.ทราบ

กลุ่มผู้ประกอบกำร 2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง

3 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน facebook : OSMEP facebook : OSMEP

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีการ การก ากับ/ติดตาม

  
 


