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 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง  
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ 
ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก” ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด โดยมีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดําเนินงานด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนอง  
ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในประเด็น 
ที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  
จะทําให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา 
และปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
ทั้งนี้  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน 
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง  
จากการประเมินในปีที ่ผ ่านมา โดยได ้คําน ึงถ ึงการเก ็บข้อมูลอย ่างรอบด้านและหลากหล ายมิต ิ  
รวมไปถึง การกําหนดระเบียบวิธ ีการประเมินผลที ่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ  
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง
โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal 
Integrity and Transparency Assessment: IIT) ส่วนที่  2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และส่วนที่ 3 การเปิดเผย
ข้ อมู ล ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ งหน่ ว ย ง าน  ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อยู่ในระดับ A โดยได้รับคะแนน 93.97 คะแนน จากการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  

1. การรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 94.97 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม (ผู้ประเมิน 55 คน) ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 96.68 คะแนน 
  ตัวชี้ วัดนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  
ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 1) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส  
 2) การปฏิบัติ งานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กํ าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด  
 3) ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัว  
 4) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 5) พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ทั้งในกรณีที่แลก 
กับการปฏิบัติหน้าที ่ และในกรณีช ่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง  ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
หร ือแม้แต ่กรณีการให ้เ ง ิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน  ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง 
ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  1.2 การใช้งบประมาณ 94.62 คะแนน 
 ตัวชี้ วัดนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการดําเนินการ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
 1) การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
 2) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
 3) การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง  ๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
  4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ  
 

1.3 การใช้อ านาจ ... 



๔ 

 

  1.3 การใช้อ านาจ 95.61 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 2) การใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
หรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 3) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 93.66 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
ไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน  
 2) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สิ นของราชการ  ทั้ งการยืมโดยบุคลากร 
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
 3) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
 4) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 5) หน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.26 คะแนน 
    ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
 2) หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 3) การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  
 4) หน่วยงานต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจรติภายในหน่วยงาน 
 5) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 84.92 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม (ผู้ประเมิน 237 คน) 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

2.1. คุณภาพการ ... 
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  2.1 คุณภาพการด าเนินงาน 86.70 คะแนน 
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1.1 การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  1.2 การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม ดังนี้ 
  1) ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
 2) ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
 3) ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
 4) ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  
  2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.36 คะแนน  
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน  
 2) ข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  
 3) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ 
ส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน  
 4) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 
 2.3 การปรับปรุงการท างาน 84.72 คะแนน  
 ตัวชี้ วัดนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของผู้ รั บบริ การ  ผู้ มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 2) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 3) ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  
 4) นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุ ง พัฒนาการดํา เนินงานให้ดีขึ้นแล้ ว  
ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 

3. การเปิดเผย ... 
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 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ได้รับคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  3.1 การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจําปี   
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  3.2 การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน  
 ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
มาตรการส่ ง เสริมความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน  และมีการกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
  1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  
 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
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สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ว่าจากเป้าหมายการประเมิน ITA ประจําปี 2563 ที่กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 
จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่าผลคะแนนการประเมินจาก 3 แบบวัด  
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแบบวัด
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT และ OIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่อย่างซื ่อสัตย์สุจริต  มุ ่งผลสัมฤทธิ ์ส ูงสุดและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
อย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

แบบวัดที่ มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT ซึ่ งเป็น 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไม่เลือกปฏิบัติจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณภาพการด าเนินงาน  
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  
 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย 
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 3. การปรับปรุงระบบการท างาน  
 สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
ได้โดยสะดวก ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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1. คุณภาพการด าเนินงาน 
 1) กรณีการติดต่องานมีความหลากหลาย ควรระบุข้อแตกต่างของเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน  
แยกเป็นแต่ละกรณีไป เมื่อใช้เอกสารแบบฟอร์มเดียวกัน 
 2) หากดํา เนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่ กํ าหนดในมาตรฐาน ดํ า เนินการ  
ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพก็จะเกิดความโปร่งใสทั้งระบบ  
 3) ทางราชการมีการดําเนินงานได้รวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 4) เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสมาก 
 5) ทางราชการมีการดําเนินงานได้รวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
 6) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบระเบียบ  
และมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีที่หลายหน่วยงานควรเอาเป็นแบบอย่าง 
ขอให้รักษาคณุภาพในการดําเนินการอย่างนี้ตลอดไป 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 1) เพ่ิมช่องทางการติดต่อนอกจากทางโทรศัพท์สํานักงาน เนื่องจากสายไม่ค่อยว่าง 
 2) แนะนําให้อัพเดตเบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
3. การปรับปรุงระบบการท างาน  
 1) ถ้านายไม่กิน ลูกน้องก็จะสบายใจ  
 2) ควรมีความโปร่งใสให้มากกว่านี้ บางอย่างการขอเอกสารข้ามข้ันตอนเกินความจําเป็น 
 3) อุตสาหกรรมทุกชนิดต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ต้องตรวจอย่างเคร่งครัด 
 4) ควรจัดทําแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน
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1. การปฏิบัติหน้าที่ 
 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอนการทํางาน เพ่ือความชัดเจนถูกต้อง  
ในขั้นตอนของการทํางาน 
2. การใช้งบประมาณ 
 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กําหนด  

3. การใช้อ านาจ 
 1) จํานวนบุคลากรและปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ปัจจุบันการทํางานมีความเร่ งด่วน  
และเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 2) ควรมีการยกย่องชมเชยมากกว่าการลงโทษ ยกย่องผู้ที่ดําเนินการได้ดี มิใช่แค่เพียงปีละครั้ง  
ควรมองและสนับสนุนการทํางานในเชิงบวก ควรมีการลงโทษจริงจังสําหรับผู้ที่จงใจกระทําผิด 
 3) การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 - ไม่มี - 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 1) ควรจะจัดทําค่าธรรมเนียมการตรวจโรงงานที่เจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ (ทําให้ถูก ได้มาอย่างที่ถูกกฎหมายจะดีกว่า) 
 2) เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ผู้บริหารมุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
 3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหาร 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
 4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการ กลไกล การป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 5) กระบวนงานพิจารณาอนุมัติ อนุญาต มีการแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ. อํานวย 
ความสะดวกของทางราชการ  
 6) มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 7) กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตมาก 
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1. จุดแข็งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S – Strength) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป>  
 S1 การเปิดเผยข้อมูล (100 คะแนน): กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน  
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน   
 S2 การป้องกันการทุจริต (100 คะแนน): กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น  
คือ ๑) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู ้บริหาร การประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
การทุจริต  
   S3 การปฏิบัติหน้าที ่ (96.68 คะแนน) : บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ 
ตามขั ้น ตอน และระยะเวลาที่ กํ าหนดโดยให้บริ การแก่ผู้ มาติดต่อทั่ ว  ๆ  ไป  กับผู้ มาติดต่อที่ รู้ จั ก 
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในลักษณะที่มุ่งผลสําเร็จของงาน ให้ความสําคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมในการเร ียกรับเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ  
ที ่อาจคํานวณเป็นเง ินได้ ทั ้งในกรณีที ่แลกกับการปฏิบ ัต ิหน้าที ่ และในกรณีช ่วงเทศกาลหรือวาระ 
สําค ัญต่าง  ๆ ตามขนบธรรมเน ียมประเพณี หรือแม้แต ่การให ้เง ิน  ทรัพย์ส ิน  หรือประโยชน์อื ่น  ๆ  
ต่อบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้  
 S4 การใช้อ านาจ (95.61 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรมในการมอบหมาย
งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ อย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้อํานาจ สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ  การซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 S5 การใช้งบประมาณ (94.62 คะแนน): บุคลากรได้รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
โดยเห็นว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม หรือพวกพ้อง ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุที่ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ไม่เ อ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 S6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (94.26 คะแนน): บุคลากรเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาการทุจริต 

ในหน่วยงาน... 
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ในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข หากบุคลากรพบเห็นแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานก็สามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจได้ว่าจะมีก ารดําเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง   
 S7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (93.66 คะแนน): บุคลากรไม่มีพฤติกรรมในการนําทรัพย์สิน 
ของราชการไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้ อ่ืน และมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง 
หน่วยงานมีขั้นตอน การขออนุญาตที่มีความชัดเจนและสะดวก  รวมทั้งมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 S8 คุณภาพการด าเนินงาน (86.70 คะแนน) : ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด โดยให้บริการ
แ ก่ ผู้ ม า ติ ด ต่ อ อย่ า ง เท่ า เ ที ยมกั น  และ ให้ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บก ารดํ า เ นิ นการ / ให้ บ ริ ก า รแก่ ท่ า น 
อย่างตรงไปตรงมา เจ้าหน้าที่ไม่ได้ร้องขอ ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ   
๒. จุดอ่อนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (W - Weakness) <ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ํากว่า 85 คะแนน> 
 W1 การปรับปรุงระบบการท างาน  (84.72 คะแนน) : การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที ่นํามาใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ รวมทั้งช่องทางที ่จัดไว้ให้ผู ้ร ับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานอาจยังไม่ชัดเจนทําให้ผู้รับบริการบางส่วน  
ไม่ทราบว่ามีระบบหรือช่องทางดังกล่าว  
 W2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (83.36 คะแนน): การเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานต่อสาธารณชน 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
๓. โอกาส (O - Opportunity)    
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกคือสํานักงาน 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยการเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ทําให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
ในด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ข้อจ ากัด/อุปสรรค (T – Threat)  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถควบคุมการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เพราะเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่จะต้องตอบแบบประเมินตามความเห็นของตนอย่างอิสระ
เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
บุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การให้บริการ และความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้อย่างตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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๑. กลยุทธ์เชิงรุก (การใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส (SO))  
  1.1 การเปิดเผยข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สาธารณชนรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (S1 + S2 + S4 + S5 + S7 + O) โดยเฉพาะข้อมูลตามที่กําหนดในการประเมิน 
ITA ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่  
  1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Social Network เป็นต้น 
  2) การบริหารงาน เช่น แผนการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) เป็นต้น  
 3) การบริหารเงินงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เป็นต้น 
 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
 5) การส่งเสริมความโปร่งใส เช่น แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
 6) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต เช่น เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจําปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 
 7) มาตรการภายใน เ พ่ือป้องกันการทุจริต  เช่น มาตรการส่ ง เสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563  
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น    
 1.2 การเผยแพร่คู่มือประชาชน คู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน และระบบ 
งานอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S3 + S8 + O) เพื่อเน้นย้ําให้บุคลากร
ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กําหนดในคู่มือดังกล่าว และช่วยให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมในการดําเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้  
  1.3 การเผยแพร่นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน แผนงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S6 + O) เพ่ือเน้นย้ําให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ได้อย่างสะดวก ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนได้   
๒. กลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข (เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส (WO))  
 2.1 การแสดงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) และช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น 
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เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื ่อสารให้ค าตอบกับผู ้สอบถามได้โดยมีลักษณะ  
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board เป็นต้น (W1 + O) โดยการแต่งตั้งผู ้ดูแล Web board 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมอบหมายบุคลากรหร ือแต ่งตั ้งคณะทํางานเ พื ่อดํา เน ินการ  
ตอบข้อคําถามและให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถามใน Web board ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด   
 2.2 การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน (W2 + O) โดยเฉพาะ
ข้อมูลตามที่กําหนดในการประเมิน ITA ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าวต้องแสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST))  
   3.1 การประกาศหลักเกณฑ์หรือนโยบายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และต้องเป็นหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + 
S7 + T) โดยการแจ้งเวียนหน่วยงานภายในให้ทราบเพ่ือเน้นย้ําให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว  
และยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน ๆ ในหน่วยงานได้ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ 
หรือนโยบายนั้น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการดําเนินงานได้  
   ๓.2 การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E–Service) มาใช้ในงานอนุมัติ อนุญาต หรืองาน
บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (S8 + T) โดยพัฒนางานอนุมัติ อนุญาต  
และงานบริการให้เป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับทราบข้อมูล  
การดํา เน ินงานซึ่ งประกอบด้วยการแสดงวันที่  ระยะเวลาในการดําเนินงาน และชื่อผู้ รับผิดชอบ 
ในแต่ละกระบวนงาน เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจติดตามการดําเนินงานและทักท้วงเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียน 
มายังหน่วยงานได ้ 
๔. กลยุทธ์เชิงรับ (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT))  
 4.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวทาง  
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด (W1 + W2 + T) โดยการแต่งตั้งคณะทํางาน 
การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อให้ผู้บริหารและทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจน
ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง/วิธีการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบการประเมิน เพ่ือดํารงไว้ซึ่ง
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 4.2 การจัดการข้อร้องเรียนตามนโยบายและมาตรการที่ประกาศก าหนด (W1 + T) 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยการแสดงช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของเจ ้าหน ้าที ่บน เว ็บ ไซต ์ของกรมโรงงานอ ุตสาหกรรม   
โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื ่องทั ่วไปและแสดงประกาศ กรอ. เกี ่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไว้ในตําแหน่งเดียวกับช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบด้วย 

 
 


