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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน  

ประจ าปี 2565 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2565 

ของ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

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

 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงำนของรัฐ ภำยใต้ก ำร

บังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือ

สนับสนุนนโยบำยรัฐบำลเรื่อง “กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ” 

 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) ถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรม กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 

และกำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนฯ ได้ตระหนักและใช้เป็นแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ก 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 ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผน

แม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีผลกำรประเมินผ่ำน

เกณฑ์ ในระดับ 85 คะแนนขึ้นไป  

 ในปี 2564 สสว. ได้รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เท่ำกับ 93.70 คะแนน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 ที่ได้รับ

ผลกำรประเมินฯ เท่ำกับ 90.95 คะแนน จัดอยู่ในระดับผลกำรประเมิน A โดยสำมำรถจ ำแนกกำรประเมิน ITA 

แบ่งตำมแบบวัดออกเป็น 3 แบบ ประกอบด้วย 
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 1. แบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) แบบตรวจ

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ มีผลคะแนนภำพรวม 98.75 คะแนน 

 2. แบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดกำรรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน มีผลคะแนนภำพรวม 90.74 คะแนน   

 3. แบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) แบบวัดกำรรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก มีผลคะแนนภำพรวม 89.94 คะแนน  

ผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(ITA) ตำมแบบวัด 3 แบบ ข้ำงต้นพบว่ำ แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) มีผลคะแนนภำพรวมต่ ำสุด 89.94 คะแนน และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด 

แต่ละตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2564 ตำมตัวชี้วัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 8 ซึ่งมีผลคะแนนประเมิน      

น้อยกว่ำ 85 คะแนน มีรำยละเอียดดังนี้  

แบบวัด EIT ปี 2563 ปี 2564 
ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนน คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E6 (1) เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 84.37 84.76 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E6 (2) มีช่องทำงหลำกหลำย 82.09 84.54 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E7 มี ก ำร เผยแพร่ผล งำนห รือข้ อมู ล ที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
83.75 84.75 

ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน E11 มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรให้บริกำรดีขึ้น 

81.65 84.99 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน E14 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

85.16 83.03 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน E15 มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

87.84 83.69 

 

เมื่อน ำผลคะแนนประเมินตำมแบบวัด EIT เปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2564 พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ 7    

E6 (1) (2), E7 และตัวชี้วัดที่ 8 E11 มีผลคะแนนประเมิน ดีขึ้น จำกปี 2563  

แตใ่นส่วนตัวชี้วัดที่ 8 E14 ,E15 มีผลคะแนนประเมิน ลดลง จำกปี 2563 อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
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ประเด็นเป้าหมายในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ของ สสว.
ประจ ำปี 2564 สสว. จะเห็นได้ว่ำตัวชี้วัดในส่วนของกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) มีผลคะแนนภำพรวม 89.94 คะแนน อยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
ผู้รับบริกำรหรือประชำชนยังมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของ     
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ  

 แต่อย่ำงไรก็ตำมประเด็นกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ตำมตัวชี้วัดที่ 8 E14 ,E15  
ซึ่งมีผลคะแนนประเมินลดลงจำกปี 2563 อย่ำงมีนัยส ำคัญ   

       ดังนั้น จึงสมควรก ำหนดให้กำรด ำเนินงำนเรื่อง กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ตำมตัวชี้วัดที่ 8 E14, E15 

เป็นประเด็นเป้ำหมำยในกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพ่ือกำรพัฒนำและ

ยกระดับกำรส่งเสริมคุณธรรม กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรท ำงำน และกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ        

มิชอบ และเพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนได้ตระหนักและใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำน โดยรำยละเอียดกำรประเมินตำม

ตัวชี้วัดที่ 8  E14 และ E15 มีดังนี้ 
 

E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร

ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

 

83.03 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงำนท่ีท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุ ง

พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 

มำกน้อยเพียงใด 

1.32% 2.63% 42.11% 53.95% 83.03 

 

E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อย

เพียงใด 

   

83.69 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
นอ้ย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร

ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

1.32% 1.32% 42.76% 54.61% 83.69 
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การวิเคราะห์ประเด็นเป้าหมาย เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  ด้วย สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนในก ำกับดูแลของ สสว.   

ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้ประกอบกำร SME และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในจังหวัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ จึงมีบทบำทส ำคัญ

ในกำรก ำหนดประเด็นเป้ำหมำยเพ่ือกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่ งใสภำยในหน่วยงำน

ประจ ำปี 2565 

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นเป้ำหมำยกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment : EIT ) ตำมตัวชี้วัดที่ 8 E14, E15 ที่มีผลคะแนนประเมินลดลงจำกปี 2563 

อย่ำงมีนัยส ำคัญ ปรำกฎว่ำมีหลำยปัจจัยที่ มีผลต่อกำรรับรู้ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส    

ผ่ำนกำรเข้ำรับบริกำรและกำรประสำนงำนจำกศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร ประกอบด้วย 

- กำรให้บริกำรผู้ประกอบกำร SME และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ ได้มีกำรขยำยจ ำนวน

ผู้รับบริกำรจำกศูนย์ฯ รำยใหม่มำกขึ้น  
  - สถำนกำรณ์โรคระบำด มีผลให้กำรติดต่อเข้ำรับบริกำร ณ ที่ตั้งของศูนย์ให้บริกำร SME     

ครบวงจร มีจ ำนวนลดลง  โดยมีกำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรรับบริกำรค ำปรึกษำ ข้อมูลข่ำวสำร และ            

กำรประสำนงำน ต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อ online มำกขึ้น  

  - เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร มีกำรสับเปลี่ยน เข้ำ/ออก จ ำนวนหลำยรำย  
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 :  E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/           

                       กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

 E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น มำกน้อยเพียงใด   

                       

แผนงาน

จัดท ำ Banner แสดงช่องทำงรับฟังค ำติชมกำรด ำเนิน 1 จัดท ำ Banner ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้ข้อ ปีละ 2 คร้ัง 1 มอบหมำยศูนย์ OSS ทุกจังหวัด

งำน/กำรให้บริกำร และแจ้งกำรร้องเรียนกำรทุจริต คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกำรร้องเรียน ( เมษำยน และ ตุลำคม 2565 ) เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำร

เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ผู้รับบริกำร เก่ียวกับช่องทำง 2 มอบหมำยศูนย์ OSS ให้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รับทรำบ ผ่ำนช่องทำง Line และ FB 

กำรแจ้งเร่ืองแก่ สสว. ให้กับผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนช่องทำง line 2 ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่ให้ สสว.ทราบ

Facebook ของศูนย์

จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ OSS เพ่ือให้ตระหนักถึง จัดประชุม Online เพ่ือช้ีแจงเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ OSS มีนำคม - เมษำยน 2565

กำรให้บริกำรท่ีส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ท่ัวประเทศ

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีการ การก ากับ/ติดตาม

  
 


