
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม  
หน่วยงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

แนวทางการพัฒนาที ่1 เสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิด ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
1 ประกาศตนเป็นหน่วยงาน 

ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน 
ไมร่ับของขวัญ และของก านลั
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่
(No Gift Policy) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ที่ดี และปลูกฝัง
บุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์ 
สุจรติ ไมร่ับสินบน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศนโยบาย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทุกคนไม่รับของขวัญ 
และของก านัลทุกชนดิ
จากการปฏิบตัิหน้าที่
(No Gift Policy) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และ
เผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าท่ี 
ของรัฐทุกคน 
ได้รับทราบ 
และถือปฏิบตั ิ

1 ครั้ง ต.ค. 2564 
– มี.ค. 2565 

- - สศอ. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายไมร่ับของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ (No Gift Policy) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
และด าเนินการจดักิจกรรมประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจา้หน้าท่ีรัฐ
ทุกคน ไม่รับของขวัญ  และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ 
(No Gift Policy) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มเีจ้าหน้าท่ี 
สศอ. เข้าร่วมกจิกรรม ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคาร สศอ. 
และเข้าร่วมผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยกิจกรรมจัด
ขึน้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กบท.สล.     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอืน่ 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

       
 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

2 การประกาศเจตนารมณ์ 
“เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน” การปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ
โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

เพื่อเป็นการแสดง
พลังและความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน  
ในการแสดงเจตจ านง
ร่วมสร้างสังคม 
ที่โปร่งใส ส่งเสริม
และสนบัสนุน 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 

ผู้บริหารของหน่วยงานมี
การประกาศ
เจตนารมณ์ 
“เจตจ านงสุจริต 
ในการบริหารงาน” 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
และเผยแพรต่่อ
สาธารณชน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 

จ านวน
1 ครั้ง 

ต.ค. 2564- 
มี.ค. 2565 

  สศอ. ได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2565  เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สื่อเสริมสร้างจิตส านึก 
เพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการขดักัน
ระหว่างประโยชนส์่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม 
 

สร้างความตระหนัก
รู้ให้กับบุคลากรเพื่อ
ป้องกันไม่ให้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับ 
การขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนบคุคล
กับประโยชน์
ส่วนรวม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สื่อที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า2 เรื่อง 

จ านวน 
2 เรื่อง 

ต.ค. 2564- 
ก.ย. 2565 

- - สศอ. ด าเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่าน Facebook สศอ. 
และเว็บไซต์ สศอ. เรืองผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ส่วนตน 
(Private interest) เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2565 จ านวน 1 เรื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กบท.สล./กปส.สล.     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

    
 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

4 กิจกรรม KM องค์ความรู้
เกี่ยวกับวินัย/ประมวล
จริยธรรม/การขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคลกับ
ประโยชนส์่วนรวม/สินบน 
 
 

เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของบุคลากร
ในการปฏิบัติหนา้ที่
อย่างถูกต้อง
สามารถแยกแยะ
การกระท าว่าสิ่ง
ไหนควรหรือ 
ไม่ควรปฏิบัตไิด ้

จ านวนองค์ความรู ้
ทีเ่ผยแพรผ่่านกิจกรรม 
KM  
หน่วยงานละ 
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 

จ านวน
1 เรื่อง 

ต.ค. 2564- 
ก.ย.   2565 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

แนวทางการพัฒนาที ่2 การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการป้องกันการทุจริต 
5 การจัดท าแผนบริหาร 

ความเสีย่งการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

เพื่อยกระดับ 
ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน  
ลดโอกาสการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานระดับกรมมี
แผนบริหาร 
ความเสีย่งการทุจรติฯ  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 

จ านวน 
1 แผน 

 

ม.ค.  2565- 
ก.ย.  2565 

- - สศอ. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ซึ่ง ผศอ. ได้อนุมตัิแผนฯ 
เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2565  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

6 การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

เพื่อผลักดันใหผ้ล
คะแนนตามเกณฑ์ 
ITA เป็นไปตาม
เป้าหมาย ยกระดับ
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ให้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานระดับกรม
ผ่านการประเมิน ITA  
85 คะแนนข้ึนไป 
 

จ านวน 
85

คะแนน 

เม.ย. 2565- 
ก.ย.  2565 

  คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

7 การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับหน่วยงาน 
 

เพื่อให้มีกลไก 
การบริหารจัดการ
และขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
ด้านป้องกันและ
ต่อต้านการทจุรติ 
และประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน 

หน่วยงานระดับกรมมี
แผนปฏิบตัิการ 
ด้านป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  

จ านวน 
1 แผน 

ต.ค. 2564- 
ม.ค. 2565 

- - สศอ.ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

แนวทางการพัฒนาที ่3 การเสรมิสร้างความเขม้แข็ง ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
8 ประชาสมัพันธ์รณรงคก์าร 

ปฏิบัติงานท่ีปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับหน่วยงาน 

เพื่อปลูกฝังบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ ไม่
เรียกรับสินบน หรือ
การรับทรัพยส์ิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้อื่น 

การเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพันธ์ไม่น้อย 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
 

จ านวน 
2 เรื่อง 

ต.ค. 2564- 
ก.ย.   2565 

. 
 

 สศอ. ด าเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่าน Facebook สศอ. 
และเว็บไซต์ สศอ. เรื่องการกระท าผิดที่เข้าข่ายการให้หรือรับสินบน
เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565  จ านวน 1 เรื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงานยกเว้น สศอ.     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
แผน ผล 

9 เผยแพรต่ัวอย่างการกระท า 
ที่เข้าข่ายรับสินบนหรือ
ตัวอย่างการได้รับโทษ 
ทางกฎหมายส าหรับผู้ที่ให้
หรือรับสินบน ในรูปแบบ
เอกสารหรือเผยแพร ่
ผ่านทางเว็บไซต ์

เพื่อให้บุคลากร 
และผู้ใช้บริการ
ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของการกระท าผดิ 
ทีเ่ข้าข่ายการให ้
หรือรับสินบน 
 

การเผยแพร ่
ตัวอย่างการกระท า 
หรือการรับโทษ 
หน่วยงานละ 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
 
 

จ านวน 
2 เรื่อง 

ต.ค. 2564- 
ก.ย. 2565 

- - สศอ. ด าเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่าน Facebook สศอ. 
เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการรับสนิบน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2565  จ านวน 1 เรื่อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กบท.สล./กปส.สล.     แหล่งงบประมาณ      งบหน่วยงาน             งบด าเนินงาน               งบบูรณาการ                   งบรายจ่ายอื่น 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดความรู้ด้านวินัยเกี่ยวกับกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว อาจต้องเชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม KM ในครึ่งปีหลัง
ของปีงบประมาณ 2565 

ผู้รายงาน นายธนภณ  พูลวาสน์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 0 2430 6808 ตอ่ 680014 มือถือ 087-8793624   
Email  hroie2019@gmail.com  


