
 

 

 

 

 

 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  4  ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

และ 

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 



คํานํา 

 

   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม  ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผน 

ยุทธศาสตร   มาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมรายสาขา  รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยดาน

อุตสาหกรรม  เพื่อเปนองคกรชี้นําในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน  สงสัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรม

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ    

   ในสวนของการพัฒนาองคกร  ปจจุบันทุกสวนราชการตองดําเนินการที่สําคัญคือการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

และการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิใหเกิดขึ้นในองคกร  ภารกิจในสวนนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญและไดใหความเห็นชอบใหนํายุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.)  กระทรวง

ยุติธรรม  จัดทําขึ้น และมีการกําหนดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการใหทุกสวนราชการตองดําเนินการ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได

ดําเนินการพัฒนาความโปรงใสภายในองคกรมาโดยตลอด   ประกอบกับเมื่อรัฐบาลมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน   จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต   4   ป   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  และ

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขึ้น 

   แผนฯ นี้จะไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลได  หากไมไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน  รวมทั้งเจาหนาที่ทุกคนในองคกร  

ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และประชาชนทั่วไปในการชวยดูแลเฝาระวังเพื่อใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนองคกรที่โปรงใส  สามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีศักยภาพ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยตลอดไป 

 

มีนาคม  2553 

 

 



สารบัญ 

 

                หนา 

1. ขอมูลองคกร               1 

2. ที่มา  หลักการ  เหตุผล              2  

3. แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  4  ป  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                         3 

                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 

        4.   โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ             4 

5.   แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                 8 

                  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

6.   ภาคผนวก 

- คําสั่ง สศอ. ที่ 9/2552  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและติดตามแผนการปองกัน 

      และปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- บันทึกหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ   

      ที่ อก 0801/(กบท.)/174   ลงวันที่ 23  มีนาคม  2553 
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 1.  ขอมูลองคกร 

 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

พันธกิจ 

1.    จัดทํา  บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา  

        และขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

2.    จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ตัวชี้วัด  สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ 

 ทันสมัย  เชือ่ถือได  และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งใหบริการเผยแพร 

3.    สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
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 2.  ที่มา  หลักการ  และเหตุผล 

 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสานความรวมมือในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  โดยนําไปบรรจุไวเปนยุทธศาสตร

หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประกอบดวย  4  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

         ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรที่ 2  รวมพลงัแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 3  เสรมิสรางความแขง็แกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางบคุลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมากําหนดเปน

ตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในตัวชี้วัดที่ 5.2  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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2552 2553 2554 2555

30 35 35 35

1 1 1 1

3 3 3 3

2 4 6 8

คาเปาหมายตัวชี้วัด 

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

 เพื่อใหมีระบบในการติดตาม 

 ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีด

 ความสามารถของเจาหนาที่ให

 สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

 ประสิทธิภาพ

2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

 เพื่อสรางกลไกความรวมมือ

 ระหวางหนวยงานภาครัฐกับ

 ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ

 ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต  4  ป

ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555

 -  สงเสริมการปฏิบัติงาน

 และการดําเนินชีวิตตาม

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

 พอเพียงหรือหลักธรรมาภิบาล

1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมให

หนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

 เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความ 

 เขาใจและนําหลักปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิ

 บาลไปประยุกตใชในการ

 ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน

มาตรการยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

 - เสริมสรางสมรรถนะ 

 เจาหนาที่ในการปองกันและ

 ปราบปรามการทุจริต

 จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการ

 อบรม เกี่ยวกับการปองกัน และ

 ปราบปรามการทุจริต

 จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับ

 ความรูความเขาใจตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงหรือ

ตาม หลักธรรมาภิบาล

 จํานวนชองทางการแจง

 เบาะแสการทุจริตหรือ

 รับขอรองเรียน

การดําเนินการแจงทรัพยสินของ

เจาหนาที่ของรัฐ  เปนไปตาม

ระเบียบที่กําหนด

 - สงเสริมการมีสวนรวมของ

 ภาคประชาชนในการติดตาม

 ตรวจสอบการทุจริตหรือ

 ประพฤติมิชอบ

 - สรางกลไกความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภายใน สศอ. 

กับเอกชนใหมีศักยภาพในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต
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เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

1.  สงเสริมการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือหลักธรรมาภิบาล

 1.  เผยแพรองคความรู เกี่ยวกับการ

ทุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล

ครั้ง 5 งบปกติ 5 งบปกติ 5 งบปกติ 5 งบปกติ คณะทาํงาน  /

 สบก.

2. จัดอบรม / ศึกษาดูงานหลักสูตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/หลักสูตร

ธรรมาภิบาล/หลักสูตรอื่นๆที่

เกี่ยวของ

คน 30 20,000 30 20,000 30 20,000 30 20,000 ทุกสํานัก / 

ศูนย/สบก.

3. จัดกิจกรรมสงเสริมดานจริยธรรม

แกเจาหนาที่ในสศอ.

ครั้ง 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ สบก.

4. จัดกิจกรรมสงเสริมและ

ยกยองคนดี ความซื่อสัตยสุจริตและ

การตอตานการทุจริต

ครั้ง 2 งบปกติ 2 งบปกติ 2 งบปกติ 2 งบปกติ สบก.

2553 2554

ยุทธศาสตรที่ 1   :    เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2555

ตารางที่  2  :    โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/

หนวยงาน

2552
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เปา หมาย

งบ

ประมาณ

 (บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ เปา หมาย

งบ

ประมาณ เปา หมาย

งบ

ประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 :  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

2.1 สงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

1. สรางและพัฒนา

ชองทางในการรับแจง

ขอรองเรียนเบาะแส

การทุจริต

ชองทาง 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ ศส. / สบก.

2. เสริมสราง

กระบวนการเรียนรู

เพื่อใหประชาชนตื่นตัว

ตอสภาพปญหาและมี

สวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ

กิจกรรม - งบปกติ - งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ ศส./สบก.

2552 2553 2554
ยุทธศาสตร/

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนุน

2555

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
หนวย

นับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
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3.  ดําเนินกิจกรรม

เสริมสรางเครือขาย

ภายใน สศอ.และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริตในองคกร

กิจกรรม 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ 1 งบปกติ คณะทํางาน/สบก.

4.  สรางระบบการ

ติดตามตรวจสอบ

ขอมูลการรองเรียนจาก

แหลงตางๆ ไดแก

- ตูรับฟงความคิดเห็น

- หนังสือรองเรียน

- โทรศัพท โทรสาร

ครั้ง 2 งบปกติ 2 งบปกติ 2 งบปกติ 2 งบปกติ สบก.

เปา

หมาย

งบ

ประมาณ

2555

เปา

หมาย

งบ

ประมาณ

เปา

หมาย

งบ

ประมาณ

เปา

หมาย

โครงการ/กิจกรรม
หนวย

นับ

ปงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553 2554

งบ

ประมาณ

มาตรการ
ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/

หนวยงาน
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เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

เปา หมาย

งบ

ประมาณ 

(บาท)

1. สรางกลไกความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภายใน 

สศอ. กับภาคเอกชนใหมี

ั ใ ป ั

1. สนับสนุนใหมีการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินตอคณะกรรมการ ปปช. 

ั ั ิป

ราย   - - - - - - สบก.  

ผูรับผิดชอบ/

ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/หนวยงาน2554 2555

ยุทธศาสตรที่ 3   :   เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 

ปงบประมาณ พ.ศ.

2552 2553

(ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งโยกยาย

ศักยภาพในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด

ความสามารถของ

เจาหนาที่ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

1. สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมายเขารับการอบรม

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คน 2 งบปกติ 4 งบปกติ 6 งบปกติ 8 งบปกติ       คณะทํางาน     

 ทุก  สํานัก/ ศูนย/

สบก.

ยุทธศาสตรที่ 4   :   พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ



 

 

 
 

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย

1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมให

หนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการทุจริต คุณธรรม 

จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     หลัก

ธรรมาภิบาล

งบปกติ จํานวนครั้งของการเผยแพร 8

2. จัดอบรม/ศึกษาดูงานหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง/หลักสูตรธรรมาภิบาล/หลักสูตรอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน จํานวนเจาหนาที่ที่เขารับการอบรม/

ศึกษาดูงาน

35

3. จัดกิจกรรมสงเสริมดานจริยธรรมแกเจาหนาที่ใน 

สศอ.

งบปกติ จํานวนครั้ง 1

4. จัดกิจกรรมสงเสริมและยกยองคนดี ซื่อสัตยสุจริต

 และการตอตานการทุจริต

งบปกติ จํานวนครั้ง 1

2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

1. สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอ

รองเรียนหรือเบาะแสการทุจริต

งบปกติ จํานวนชองทางรับขอรองเรียน 2

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553



แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัด เปาหมาย

2. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหประชาชน

ตื่นตัวตอสภาพปญหาและเขามามีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ

งบปกติ จํานวนกิจกรรม 1

3. กิจกรรมเสริมสรางเครือขายภายใน สศอ. และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในองคกร

งบปกติ รอยละของเจาหนาที่ใน สศอ. มีสวน

รวมในกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

4. สรางระบบการติดตามตรวจสอบขอมูลการ

รองเรียนจากแหลงตางๆ ไดแก

งบปกติ จํานวนครั้ง 2

 - ตูรับฟงความคิดเห็น/ขอรองเรียน

 - หนังสือรองเรียน

 - โทรศัพท โทรสาร

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553



แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวชี้วัด เปาหมาย

3. เสริมสรางความเขมแข็งในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

- สนับสนุนใหมีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สินตอคณะกรรมการ ปปช. ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

งบปกติ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

ระดับสูง

100

4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

- สงเจาหนาที่เขารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

งบปกติ จํานวนเจาหนาที่ที่เขารับการอบรม 4

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553




