
 

 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 ตามที่ ไ ด้ จั ด ท า ม าต รก า รส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รมและคว าม โป ร่ ง ใ ส ขอ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวมทั้งมีการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินของ สคร. โดย สคร. ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว จึงขอสรุป  
ผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565)  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ความก้าวหน้า …



ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

แบบวัด IIT  

1. การใช้
งบประมาณ 
(79.63) 

1. การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปีมากข้ึน
และในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่าย 
2. สร้างช่อง
ทางการสอบถาม 
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

คณะกรรมการบริหาร
ระดับสูง เห็นควรให้ 
1. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม น าผลการประชุม 
3M แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ 
2. ให้ สล. ส่งรายงาน
สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
และความคืบหน้า 
ของโครงการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง ภายหลังจาก 
การประชุมประชุม ๓M 
แล้ว ผ่านทางช่องทาง 
การสื่อสาร เช่น SEPO 
Mail All User  LINE 
กลุ่ม สคร. เป็นต้น 
3. สล. ฝ่ายการคลัง  
น าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ใน LINE 

สล. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
น าผลการประชุม 3M เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ สคร. 
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบทุกๆรายไตรมาส  
(ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ) 
 
2. สล. ได้น าวิดีโอการประชุม 3M  
เกี่ยวกับความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของ สคร. 
ภายหลังจากการประชุม ๓M เผยแพร่ผ่านกลุ่มปิด 
Facebook ของ สคร. พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการเบิก
จ่ายเงินและความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง/การใช้งบประมาณต่างๆ ได้เผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์ 
สคร. ข่าวสาร ทุกๆรายไตรมาสแล้ว 
(ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 
ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ) 
  



3 
 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

กลุ่ม สคร. เช่น จัดท า 
ในรูปแบบสรุปเป็น  
Info graphic ก่อนเผยแพร่
บน www.sepo.go.th  
4. สล. ฝ่ายการคลัง  
เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
จัดตั้ง กลุ่ม LINE แบบ Open 
chat แบบไม่ระบุตัวตน 
เพ่ือสามารถให้บุคลากร 
สคร. ได้แสดงความ
คิดเห็น/ทักท้วงในการใช้
จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่าน 
LINE กลุ่ม สคร.  และ SEPO 
Mail All User 
 

 
 

3. สล. ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
Info graphic เกี่ยวกับงบประมาณ เช่น 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2565  
- สรุปรายละเอียดงบประมาณใช้จ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปี 2565 จ าแนกตาม หมวดรายจ่าย 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางกลุ่ม Line 
สคร. และประชาสัมพันธ์  Info graphic ดังกล่าวบริเวณ
ทางเดินของ สคร. รวมถึงได้จัดเก็บไว้ในอัลบั้ม “สาระน่ารู้
และขั้นตอนการด าเนินงานของ สล.” ของ “กลุ่มไลน์ สคร. 
ข่าวสาร” และระบบ Insight out ของ สคร.  
ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมอีกด้วย 
(http://www.sepo.go.th/) 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ สคร. 
ข่าวสาร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้งเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

การเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > งบประมาณประจ าปี >  
ปี 2565 > แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager
/thumbs//%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9
9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E
0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8
7%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E
0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8
8%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E
0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8
7%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9325
65-23-3-65.pdf 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

หัวข้อ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > งบประมาณประจ าปี >  
ปี 2565 > ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(3 เดือน และ 6 เดือน) 
 
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
(3 เดือน) 
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager
/thumbs//2.%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%
E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%
88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%
B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%
E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%
B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%
B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%
B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%
B8%9E.%E0%B8%A8.%202565%20(3%20%E0%
B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%
E0%B8%99).pdf 
 
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
(6 เดือน) 
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager
/thumbs//%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B
8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9
A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%8
8%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B
8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E
0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9
A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B
8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-31-3-65.pdf 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

4. สล. ไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของ สคร. มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารระดับสูง ของ สคร. มีมติให้จัดตั้งไลน์กลุ่ม  
“สคร. ข่าวสาร” เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
สอบถามการด าเนินการต่างๆ ของบุคลากร สคร. ทั้งนี้ สล.  
ได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม สคร. ข่าวสาร เรียบร้อยแล้ว 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)  
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

 

 
 

2. การใช้อ านาจ
(82.55) 

1. การประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์คัดเลือก 
การเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  
การให้

ส านักงานเลขานุการกรม 
(สล.) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์หรือแนวทาง 
ในการคัดเลือกและ

สล. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. สล. ได้จัดท าสรุป “แนวปฏิบัติในการด าเนนิการ 
ตามประกาศ สคร. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษา” ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
 Info graphic พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม สคร. 
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  Info graphic ดังกล่าวบริเวณ
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ทุนการศึกษาที่
ชัดเจนและเผยแพร่
หลากหลาย
ช่องทาง 
2. การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน 
(Job description) 
และเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ของแต่ละต าแหน่ง
ภายใน สคร.  
ด้วยช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและ
หลากหลาย
ช่องทาง 

จัดล าดับผู้สมัคร  
โดยประกาศให้ชัดเจน
ส าหรับการคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ให้ทุนการศึกษา ผ่าน
ระบบ Intranet Line 
สคร. หรือ Sepo Mail All 
User LINE กลุ่ม สคร. 
เป็นต้น ทั้งนี้ ผลพิจารณา
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้
ประกาศอย่างเปิดเผย 
โดยการชี้แจงให้ทราบ 
โดยทั่วกัน  
2. ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน  
(Job description)  
และเกณฑ์ 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ต าแหน่งภายใน สคร.  
ผ่านระบบ Intranet Line 
สคร. หรือ Sepo Mail All 
User LINE กลุ่ม สคร. 
เป็นต้น 

ทางเดินของ สคร. รวมถึงได้จัดเก็บไว้ในอัลบั้ม “สาระน่ารู้
และขั้นตอนการด าเนินงานของ สล.” ของ “กลุ่มไลน์ สคร. 
ข่าวสาร” และระบบ Insight out ของ สคร. แล้ว 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ สคร. 
ข่าวสาร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้งเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

2. สล. ได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หรือแนวทาง 
ในการคัดเลือกส าหรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน 
หรือให้ทุนการศึกษาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ ผ่านทางไลน์กลุ่ม สคร. ข่าวสาร พร้อมทั้ง
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สคร. แล้ว  
ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว  
สล. ได้ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง 
กลุ่มไลน์ สคร. ข่าวสาร พร้อมทั้งประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ สคร. เพ่ือทราบโดยทั่วกันด้วย 
(ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และอย่างต่อเนื่อง) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

3. สล. ไดจ้ัดท าและประชาสัมพันธ์ “ค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job description ) ตามประเภทและระดับต าแหน่ง” 
พร้อมทั้งได้จัดเก็บและประชาสัมพันธ์ผ่าน Intranet ของ 
สคร. แล้ว  
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

 

 
4. สล. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละต าแหน่งภายใน สคร. โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานซ่ึงสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > การบริหารทรัพยากร
บุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล> 4.การประเมินผลปฏิบัติราชการ 

 

 

http://www.sepo.go.th/
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

- ประกาศ สคร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager
/thumbs//sl160363-1.pdf 
 

- ประกาศ สคร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager
/thumbs//sl160363-2.pdf 

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่าน Microsoft Teams และประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ 
สคร. ข่าวสาร แล้ว 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565) 

 
 

http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/sl160363-1.pdf
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/sl160363-1.pdf
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

3. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 
(80.20) 

1. ประชาสัมพันธ์
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส สคร.  
ด้านการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
2. การประชาสัมพันธ์
ช่องทาง 
การขออนุญาต/
ขั้นตอนรวมถึง
ผู้รับผิดชอบในการ
ยืมใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการ
ติดต่อ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร 

กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.)  
ได้มีการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสด้านการใช้
ทรัพย์สินของราชการกรณี
การยืมใช้พัสดุส่วนกลาง
ภายใน สคร. แล้ว  
เมื่อปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
โดยก าหนดแนวทางการ
ยืม การคืน รวมไปถึง
ก าหนดหลักเกณฑ์
บทลงโทษต่างๆของการ
ละเลย การดูแล และ
รับผิดชอบในการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
เห็นควรให้เพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1. กจธ. ประชาสัมพันธ์
มาตรการขั้นตอนการใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว  
โดยอาจจะจัดท าเป็น 
สื่อที่น่าสนใจ เช่น การท า

สล. ฝ่าย
พัสดุ / กจธ.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. กจธ. ไดป้ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส สคร. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการบนเว็บไซต์หลักหน่วยงาน ทั้งนี้ กจธ. ประชาสัมพันธ์
มาตรการดังกล่าวผ่านกลุ่มไลน์ สคร. แล้ว 

 
 
การเข้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 

http://www.sepo.go.th/


18 

 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ในรูปแบบ Info graphic 
แบบ Online Animation 
Video จากการสร้างด้วย 
Microsoft Power  
เป็นต้น ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร เช่น LINE กลุ่ม 
สคร. หรือ Sepo Mail All 
User อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและรับรู้ที่ตรงกัน
ภายในหน่วยงาน สคร.  
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลลงในระบบ 
Insight out  
2. สล. ฝ่ายพัสดุ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การขออนุญาต/ขั้นตอน
รวมถึงผู้รับผิดชอบในการ
ยืมใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ  
ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
เช่น LINE กลุ่ม สคร. หรือ 

Sepo Mail All User อย่าง

ระเบียบ – กฏหมาย > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สคร. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
http://www.sepo.go.th/ethic/assets/document/file/
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8
%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8
%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0
%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0
%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%20%E0
%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ : เผยแพร่มาตรการ) 

ทั้งนี้ กจธ. อยู่ระหว่างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
Info graphic สรุปมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส สคร. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
(อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2. สล. ฝ่ายพัสดุ ไดจ้ัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ  
Info graphic เกี่ยวกับช่องทางการขออนุญาต/ 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

สม่ าเสมอ อย่างน้อย  
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ขั้นตอนการยืมพัสดุ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการยืมใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางกลุ่ม Line “สคร. 
ข่าวสาร” และประชาสัมพันธ์  Info graphic ดังกล่าว
บริเวณทางเดินของ สคร. รวมถึงได้จัดเก็บไว้ในอัลบั้ม “สาระ
น่ารู้และข้ันตอนการด าเนินงานของ สล.” ของ “กลุ่มไลน์ 
สคร. ข่าวสาร” และระบบ Insight out ของ สคร.  
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ สคร. 
ข่าวสาร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้งเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

 
4. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
(81.94) 

1. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนและ
ช่องทางการติดตาม
ผลการร้องเรียน 
ที่ชัดเจน รวมถึง
มาตรการ/แผน
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

สคร.ได้มีมาตรการต่างๆใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ดังนี้  
1. กลุ่มงานจริยธรรม 
(กจธ.)  
ได้มีมาตรการต่างๆในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น 
มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสใน สคร. 
ข้อบังคับว่าด้วย

กจธ. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. กจธ. ไดจ้ัดท าและประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ/ 
ช่องทางการร้องเรียน ที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา/การป้องกัน
การทุจริต เช่น ช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการติดตาม
ผลการร้องเรียนที่ชัดเจน แผนป้องกันการทุจริต ข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ใน สคร. เป็นต้น โดย กจธ. ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานแล้ว 
 
มาตรการ/แผนป้องกันการทุจริต/การรายงานผลการ
ป้องกันการทุจริตต่างๆของ สคร./ช่องทางการร้องเรียน
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายและเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย และ
เข้าถึงได้ง่าย 
2. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ให้คุณธรรมและ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

จรรยาบรรณข้าราชการ  
พ.ศ. 2562 แผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  
และสรุปรายงานในทุกๆ
เดือน พร้อมด้วยเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว  
บน www.sepo.go.th  
ของ สคร.  
2. สคร. ได้มีนโยบาย  
No Gift Policy  
ตามวัตถุประสงค์
ผู้อ านวยการ สคร.  
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
ผ่านทางองค์กรแห่งความ
โปร่งใส และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
www.sepo.go.th  
จึงเห็นควรให้ 
1) กจธ. มีแผนการสร้าง
การรับรู้และสร้างความ
เข้าใจ พร้อมทั้งเพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร สคร. ทราบ หรือ
อาจจะสรุปมาตรการสั้นๆ  

การทุจริต  
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ระเบียบ – กฏหมาย 
http://www.sepo.go.th/ethic/document?category=4 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ 
http://www.sepo.go.th/ethic/document?category=3 

ช่องทางการร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน 
http://www.sepo.go.th/webform/18 
ระบบติดตามการร้องเรียน 
http://www.sepo.go.th/info/tracking-contact 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 

ทั้งนี ้กจธ. ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ข้างต้นผ่านกลุ่มไลน์ สคร. แล้ว 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 
2. กจธ. อยู่ระหว่างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
Info graphic สร้างแผนการสร้างการรับรู้และ 
สร้างความเข้าใจ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สรุปมาตรการ/แผนป้องกันการทุจริตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

http://www.sepo.go.th/
http://www.sepo.go.th/
http://www.sepo.go.th/webform/18
http://www.sepo.go.th/info/tracking-contact
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ในรูปแบบสื่อในลักษณะ 
การถ่ายถอดองค์ความรู้ 
เช่น รูปแบบการ์ตูน  
การสมมุติเรื่องราว การ
สร้าง Content เป็นค าคม 
เพ่ือดึงดูดให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
เช่น LINE กลุ่ม สคร. เป็น
ต้นอย่างสม่ าเสมอ  
2)  ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม ก าชับบุคลากร
ภายใต้ ให้ถือปฏิบัติ
มาตรการ ดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด และสื่อสาร 
กับบุคลากรภายใต้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3) ถึงแม้ สคร. จะมี
ช่องทางการร้องเรียน
ปรากฏบน 
www.sepo.go.th 
หลากหลายช่องทาง  
เช่น Web broad  
ศูนย์ร้องเรียน เป็นต้น  
แต่ผู้พบเห็นการทุจริต

แก้ไข/ป้องกันการทุจริตการทุจริต/ช่องทางการร้องเรียน 
การทุจริต เป็นต้น เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
และจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม สคร. ข่าวสาร 
พร้อมทั้งจัดเก็บในระบบ Insight out ของ สคร.  
(อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

3. กจธ. จัดท าประกาศนโยบาย No Gift Policy  
ตามวัตถุประสงค์ผู้อ านวยการ สคร. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
ผ่านทางองค์กรแห่งความโปร่งใส  
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน http://www.sepo.go.th/ 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ > ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ
วิสาหกิจ เรื่องไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ 

http://www.sepo.go.th/ethic/assets/document/file/
21-12-64.pdf 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ประกาศเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2564) 

 

ทัง้นี้ กจธ. ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Info graphic  
ประกาศ “นโยบาย No Gift Policy” งดมอบของขวัญ

http://www.sepo.go.th/
http://www.sepo.go.th/
http://www.sepo.go.th/ethic/assets/document/file/21-12-64.pdf
http://www.sepo.go.th/ethic/assets/document/file/21-12-64.pdf
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ภายในหน่วยงาน อาจจะ
เป็นกังวลถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง 
จึงเห็นควรให้ กจธ.  
สร้าง กลุ่ม Line แบบ 
Open chat โดยไม่แสดง
ตัวตนของสมาชิกเพ่ือเป็น 
การคุ้มครองผู้ร้องเรียน
โดยสามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนจาก กลุ่ม Line 
ดังกล่าว พร้อมทั้ง กจธ. 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
ที่กล่าวมาข้างต้นผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร เช่น LINE 
กลุ่ม สคร. หรือ Sepo 
Mail All User อย่าง
ต่อเนื่อง 

ให้กับบุคลากรทุกระดับของ สคร  โดยมีการเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์หลัก หน้าแรกของ สคร.  

 

 
4. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก าชับบุคลากรภายใต้  
ให้ถือปฏิบัติมาตรการต่างๆของ สคร. อย่างเคร่งครัด 
รวมถึงก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความเท่าเทียม  
โดย ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สื่อสารกับบุคลากรภายใต้
อย่างต่อเนื่อง 
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 

5. กจธ. อยู่ระหว่างจัดตั้งกลุ่ม Line แบบ Open chat  
โดยไม่แสดงตัวตนของสมาชิกเพ่ือเป็นการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนภายในหน่วยงาน โดยสามารถติดตาม 
ผลการร้องเรียนจาก กลุ่ม Line ดังกล่าว พร้อมทั้ง กจธ.  
จะประชาสัมพันธ์ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น ผ่านช่องทาง 
การสื่อสาร เช่น LINE กลุ่ม สคร. เป็นต้น 
(อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

 

แบบวัด EIT  

5. การปรับปรุง 
การท างาน 
(82.49) 

1. การสื่อสารกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

เพ่ือให้ช่องทางการสื่อสาร
กับรัฐวิสาหกิจ เกิดความ
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
เห็นควรให้ส านัก/กอง 
ด าเนินการสื่อสารผ่าน
ช่องทาง Active 
shareholder  
และ Active partner  
เพ่ือน าข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นนั้นๆ  
มาปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 
พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 
 

กองพัฒนา 
รัฐวิสาหกิจ  
1 – 3/  
ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ส านัก/กองที่มีการสื่อสารกับรัฐวิสาหกิจ ไดด้ าเนินการสื่อสาร
ผ่านช่องทาง Active shareholder และ Active partner 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น มาปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น โดยมีการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

แบบวัด OIT  

6. การป้องกัน 
การทุจริต 
(50.00) 

1. มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1. จัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยแสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปี 2564  
มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน เช่น การให้
บุคลากรของ สคร. รบัทราบ
และมีส่วนรว่มใน
กระบวนการตรวจสอบใน
เรื่องการใช้งบประมาณและ
แนวทางการใช้ทรัพย์สนิของ
ทางราชการเพ่ือน าไปสู่
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น และน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของ สคร. 
2. ให้ กจธ. รายงานผลการ
ด าเนินการมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สคร. 

กจธ. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. กจธ. จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
ปี 2564 น ามาก าหนดมาตรการ/แนวทาง การรายงานและ
ติดตามผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ  
1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 85) จ านวน 6 ตัวชี้วดั 

2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป) จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
 
โดยน าประเด็นดังกล่าวมาก าหนดมาตร/แนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและยกระดับผลการ
ประเมิน ITA ของ สคร. ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ สคร. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
กจธ. ได้มีหนังสือเวียนภายใน สคร. เพ่ือทราบและด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่มาตรการดังกล่าวบน
เว็บไซต์หลัก 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน         
 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ : จัดท าและเผยแพร่มาตรการ
ดังกล่าวแล้ว) 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
http://www.sepo.go.th/ethic/assets/document/file/
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8
%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8
%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0
%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0
%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8
%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AA
%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8
%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9E
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

%E0%B8%A82565.pdf 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

2. กจธ. จัดท ารายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยได้เผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์
หลัก (ด าเนินการแล้วเสร็จ : จัดท ารายงานผลดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565) 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > กลุ่มงานจริยธรรม > 
ยุทธศาสตร์ > การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
(ผลการด าเนินงานบางส่วนอยู่ระหว่างติดตามผล  
ก าหนดแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

แบบวัด IIT  

7. การปฏิบัติ
หน้าที ่(89.33) 

1. ปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างเท่า
เทียมและมีแนว
ปฏิบัติเดียวกัน  
ให้การด าเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
มีมาตรฐานการใน
การปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งบุคลากร
ภายในและ
ภายนอกเพ่ือความ
เท่าเทียม 

1. เห็นควรให้ ส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม/  ทบทวน
กระบวนงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยเมื่อส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทบทวน
แล้ว กพร. ประชาสัมพันธ์
ทาง Line กลุ่ม สคร. 
www.sepo.go.th หรือ 
Sepo Mail All User  
เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม ก าชับบุคลากร
ภายใต้อย่างสม่ าเสมอ  
ในเรื่องของการติดต่อ
ประสานงาน 
กับรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานภายนอกสังกัด 
โดยให้อยู่ภายใต้
กระบวนงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเท่า
เทียมและมีแนวปฏิบัติ

ทุกส านัก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. กพร. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งทุกส านัก  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ให้ทบทวนกระบวนงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงานเดิม และจัดท ากระบวนงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น
จ านวน 2 เรื่อง (ก าหนดส่งภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 
จ านวน 1 เรื่อง และภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 
จ านวน 1 เรื่อง) 
 

 
 



32 

 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

เดียวกัน ทั้งนี้ กพร. ได้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือเป็นระยะ 
ผ่านทางกลุ่มไลน์ สคร. ข่าวสาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานพร้อมทั้งจดัเก็บคู่มือต่างๆ ไว้ในระบบ Insight out 
แล้ว 
 
โดยสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/  
แสดงในหัวข้อ เกี่ยวกับ สคร. > มาตรฐานการปฏิบัติงาน > 
คู่มือปฏิบัติงาน   
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ครบก าหนดส่งคู่มือ 1 เรื่องภายใน
สิ้นเดือนมกราคม 2565 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ครบก าหนดส่งคู่มือ 1 เรื่องภายใน
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) 
 

 

http://www.sepo.go.th/
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

2. ผอ. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ไดก้ าชับบุคลากรภายใต้อย่าง
สม่ าเสมอ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการ
ติดต่อประสานงานกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอก
สังกัด โดยให้อยู่ภายใต้กระบวนงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างเท่าเทียมและมีแนวปฏิบัติเดียวกัน 
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 

แบบวัด EIT  

8. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
(88.84) 

1. การปรับปรุง
วิธีการ ขั้นตอน 
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  
ของ สคร.  
ตามข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ  
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง  

1. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
ได้มีการทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ  
บนเว็บไซต์ สคร. สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 
2. สร้างช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น 
ในการด าเนินงานต่างๆ
ของ สคร. เพ่ือน ามา
ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ทุกส านัก/ 
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเดิม 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน.ใหม ่ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
(ระยะเวลาก าหนดส่งเป็นไปตามก าหนดของ กพร.) 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ : ครบก าหนดส่งคู่มือ 1 เรื่องภายใน
สิ้นเดือนมกราคม 2565 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ครบก าหนดส่งคู่มือ 1 เรื่องภายใน
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ของ สคร. อยู่ระหว่างแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
จัดท ากลุ่มของข้อมูลประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อลด 
ความซับซ้อนและซ้ าซ้อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
(อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

3. สคร. เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น 
ในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

สามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 

แสดงในหัวข้อ ติดต่อ > ติดต่อ สคร.> เลือกหัวข้อรับฟัง
ความคิดเห็น 
http://www.sepo.go.th/contact 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ : เผยแพร่ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น) 

 

 
 

นอกจากนี้ สคร. มีช่องทางการสื่อสารกับรัฐวิสาหกิจ  
อย่างสม่ าเสมอผ่านช่องทาง Active shareholder  
และ Active partner เพ่ือน าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
มาปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 
 

http://www.sepo.go.th/
http://www.sepo.go.th/contact
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

 
 

9. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
(87.49) 

1. ปรับปรุงการ
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลของ
หน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์กรมใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย 
เป็นปัจจุบัน ไม่

เห็นควรให้ ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ปรับปรุงข้อมูล
ในความรับผิดชอบ  
พร้อมทั้งจัดกลุ่มของข้อมูล
ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน 
เพ่ือลดความซับซ้อนและ
ซ้ าซ้อน และปรับข้อมูลใน
ความรับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น 

ทุกส านัก/ 
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้จัดท ากลุ่มของข้อมูลประเภท
เดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อลดความซับซ้อนและซ้ าซ้อน และปรับ
ข้อมูลในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเสมอ เช่น ข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้น าส่งรัฐวิสาหกิจ การเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
โดยมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูลเป็นระยะและประสาน 
ศทส. เพ่ือด าเนินการน าข้อมูลดังกล่าว เผยเพร่ในเว็บไซต์ 
ของ สคร.   
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ซับซ้อน ข้อมูลการจัดเก็บรายได้
น าส่งรัฐวิสาหกิจ การ
เบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ ผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้นและ
ประสานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.) เพ่ือ
ด าเนินการน าข้อมูล
ดังกล่าว เผยเพร่ใน
เว็บไซต์ของ สคร.   

เงินน าส่งรัฐ 
สามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 

แสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์  > หัวข้อเงินน าส่งรัฐ 

 

 
การเบิกจ่ายงบลงทุน 
สามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
http://www.sepo.go.th/ 

แสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์  > การเบิกจ่ายงบลงทุน 

 
แบบวัด OIT  

10. การเปิดเผย
ข้อมูล 
(100.00) 

1. พัฒนาเว็บไซต์
ในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงได้

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์กรมใหม่

ทุกส านัก/ 
ศูนย์
เทคโนโลยี

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
กรมใหม่ เพ่ือให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
โดยมีก าหนดส่งมอบเว็บไซต์กรมรูปแบบใหม ่ 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/ 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิการ 

(รอบ 6 เดือน) 

ง่าย การจัดการ
ข้อมูลในรูปแบบที่
ไม่ซับซ้อนและ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ 
และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  
ไม่ซับซ้อน  
2. ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม จัดเตรียมข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและประสาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์กรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

สารสนเทศ ภายในกันยายน 2565 
(อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2. ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์กรมอย่างสม่ าเสมอ 
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 

 

หมายเหตุ  
การก ากับติดตามและการรายงานผล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลเป็นรายไตรมาส ครั้งแรกรอบ 6 เดือน และรอบสุดท้ายรอบ 12 เดือน ในที่ประชุมกับ
คณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 รวมทั้งการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

“กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)” ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ 89/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
และมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการ (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.) เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานจริยธรรม” (กจธ.)) 


