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ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ และนโยบาย

ระดับชาติประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝัง

ค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับฐานความคิด มุ่งเน้นความพอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสามีค่านิยมร่วมกันในการรักษาประโยชนืส่วนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสริมสร้างและพัฒนาระบบงาน

ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือทุ กภาคส่วนในการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดฉะเชิงเทรา หวังว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะสามารถน าไปใช้ประโยชนื เพื่อเป็นส่วนนึง

ในการผลักดันและขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สัมฤทธ์ิผลตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความส า คัญ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด มีการ
ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ในนโยบายรัฐบาล รวมถึงแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ 
เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แต่ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จากการรายงานผลการจัดอันดับค่า
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๖ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเทียบกับ 180 ประเทศทั่วโลก เป็นล าดับที่ 104 และได้อันดับที่ 5
เมื่อเทียบกับ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเปน็ประเทศที่ประสบปญัหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล  
ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา 

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญการมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตของภาครัฐ เพื่อมุ่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 
ปัจจุบันนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกระดับจึงเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการยกระดับศักยภาพของประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นต้น โดยทุกแผนมีการสอดประสานและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศมีค่าคะแนนสูงข้ึนจากเดิม โดยมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญในระดับประเทศ ได้แก่ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ ได้คะแนน ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาล
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ภายใต้กรอบ
ยุทธสาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทส แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราในทุมิติ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย การยกระดับศักยภาพของประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์และแผนงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ(พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้

หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล 
ระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง โดยมีเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เป้าหมาย 
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
2) ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ 
2) ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ 
กรอบแนวทาง 
1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
2) บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
3) การปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบมีประสทิธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างเป็นระบบแบบบรูณาการ 
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2.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวช้ีวัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ 
ปีรวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในล าดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีค่า
คะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง
ดังกล่าวประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งการพัฒนา “คน” โดยเน้นการปรับ
พฤติกรรม เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตส่งเสริม
การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน รวมทั้งการพัฒนา “ระบบ” โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสรมิการ
พัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการ
ทุจริตของแต่ละหน่วยงาน มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยโครงการ
ส าคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส า นึกในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ
กรอบแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เป้าหมาย 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA(ร้อยละ 80 ข้ึนไป โดยมีผลการประเมิน 

85 คะแนนข้ึนไป) 
กรอบแนวทาง 
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสจุริต และการปลูกฝังและหล่อ

หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดบั 
2) ส่งเสรมิการปฏิบัตหิน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก

พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
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3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัตงิาของเจ้าหน้าที่ 
2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด า เนินงาน

กระบวนการและกลไกที่ เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในทุกกระบวนการให้มีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการส า คัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการ
ปราบปรามการทุจริตเชิงรุก โดยมีเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เป้าหมาย 
1) การดาเนินคดีทจุริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด 
1) สัดส่วนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบ 

เวลาปกตทิี่กฎหมายกาหนดลดลง (ไม่เกินร้อยละ 25) 
กรอบแนวทาง 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทจุริต 
2) ปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทจุริตที่มีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าบนพื้นฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทาง การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสงัคม 
ยุทธศาสตร์ที่3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่4 : การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสรมิสร้างความมัง่คงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ังและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่6 : การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่7 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่8 : การพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่9 : การพฒันาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่6การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
โดยมีเป้าหมายตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

เป้าหมาย 
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใหสู้งข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนนของดัชนีการรบัรูก้ารทจุริตสูงกว่า ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
กรอบแนวทาง การสร้างกลไก “ยบัยั้ง” และ “สร้างความตระหนกัรู้” เพื่อปอ้งกันการทจุริต 
1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตทัง้ใน 

กระบวนการ ในการวิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตใหม้าก
ที่สุดการจัดให้มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2) เผยแพร่/ให้ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริต 

3) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต โดยการสร้างเครือข่ายและ
อาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาสังคมของส่วนราชการและเอกชน เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม/  
ภาคีเครือข่ายทาหน้าที่ป้องกันเฝ้าระวัง (Watch Dogs) 

4) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ แนวคิด
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรูท้ี่เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปลกูจิตส านึกทกัษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

5) รณรงค์ประชาสมัพันธ์แบบบูรณาการเชิงรุก เพือ่ปลุก-ปลกูจิตส านึกประชาชน/สร้าง
ความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบของการทจุริต และการพัฒนาเครอืข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ใช้Social Media รณรงค์ในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย โดนใจ 
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2.4 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี3(พ.ศ. 2560 - 2564) 
(ขยายกรอบระยะเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
จัดทาข้ึนเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเทาระดับสากล โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” และมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุริต โดยมีกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และกรอบ 
แนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

กลยุทธ์ : ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมอืต้านทุจริต 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่มีการสื่อสารองค์กรและการพัฒนารูปแบบโครงการ

และ/หรือแผนงานให้มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
พัฒนา/สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตที่ประยุกต์และพัฒนาจากแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งเพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนในทางปฏิบัติของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ 

กรอบแนวทาง 
1) มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกภายในบุคคลใหมีความซื่อสัตยสุจริตตามหลักการเรียนรู้ 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2) การจัดท าและพฒันาหลักสูตรการปอ้งกันการทจุริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3) การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการถ่ายทอดประยุกตห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการต่อต้านการทจุริต 
4) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดท าและประมวลองค์ความรู้ในการป้องกัน 

การทจุริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ โดยมีกลยทุธ์ ตัวช้ีวัด และ 
กรอบแนวทางทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

กลยุทธ์ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2) สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยบัยั้งการทจุริต 
3) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดปญัหาการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของคดีการทุจริตทีล่ดลง 
2) ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยัง้การทจุริตที่ไดร้ับการตอบสนอง 
3) จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริตและลดการใช้ 

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
กรอบแนวทาง 
1) ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปญัหาการทจุริตที่เท่าทนัต่อพลวัตการทุจริต 
2) พัฒนาและยกระดับแนวทางการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดระบบงานป้องกันการทุจริตในเชิงรุกซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 

3) เปิดโอกาสและพื้นที่ให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต ด้วยรูปแบบแนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริม จูงใจให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

4) ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเมินผลแต่ละระดับเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหารและการพัฒนาระบบงานป้องกัน 

5) น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริตสู่ไปปรับปรงุและแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงาน 

6) มีการติดตามและประเมินผลส่วนราชการที่ได้น านโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะไป
ปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และส่งเสริมใหม้ีการนาเอาสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างจริงจังพร้อมทั้งมกีารปรบัปรุงนโยบาย มาตรการ หรอืข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกบับริบททีเ่ปลี่ยนไป 

7) สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาให้เกิดการสร้างระบบ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การป้องกันการทุจริต ลดข้ันตอน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

8) พัฒนาให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับการน า เอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต โดยมกีลยทุธ์
ตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

กลยุทธ์ : ปรบัปรุงระบบรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) ระบบรบัเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 
2) ระดับความพึงพอใจของผูร้้องเรียนต่อการตอบสนองและแจ้งผลความคืบหน้าของ 

เรื่องร้องเรียน 
กรอบแนวทาง 
1) การรบัเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานให้สามารถรบัเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วผูร้้องเรียน

สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาช่องทาง 
การรบัเรื่องร้องเรียนให้มีความทันสมัย 

2) หน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญและมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 
และมีการแจง้ผลและติดตามความคืบหน้าของเรือ่งร้องเรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผูร้้องเรียน 

ยุทธศำสตร์ท่ี6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ : ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานทีส่ามารถดาเนินการปรบัปรงุประสทิธิภาพการด าเนินการได้
แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด 

กรอบแนวทาง 
1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ (Creative Public Relation) เพื่อใหเ้ข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการตอ่ต้านการทุจริต 
2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารหรือข้ันตอนการตดิต่อประสานงานของภาครัฐใน

รูปแบบทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3) พัฒนาระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของรฐัได้ง่าย สะดวก และข้อมลูมีการ 

Update ให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงจิตส ำนึก ปรับฐำนควำมคิด ปลูกฝังควำมชื่อสัตย์สุจริต 
1.1 การประกาศเจตนารมณ์ 

“เจตจ านงสุจริตในการ
บรหิารงาน” 

เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์ สจุริต ในการ
ปฏิบัติราชการ และเป็น
หน่วยงานที่โปรง่ใส ่

จัดกิจกรรม
ประกาสเจต
นารมณ์
จ านวน 1 ครั้ง 

บุคลากรร่วม
ประกาศ
เจตนารมณ์ 
ร้อยละ100 

-     

1.2 ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไมร่ับ
ของขวัญ และของก านลัทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift  Policy) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี 
และปลูกฝังใหบุ้คคลากร
ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างซือ่สัตย์
สุจริต ไม่รับสินบน 

มีการประกาศ 
No Gift  
Policy 
จ านวน 1 ครั้ง 

บุคลากรร่วม
ประกาศ 
นโยบาย No 
Gift  Policy 
ร้อยละ 100 

     

1.3 กิจกรรม KM องค์ความรู้
เกี่ยวกับวินัย/ประมวล
จริยธรรม/การขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนรวม/สินบน 

เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบับทบาท
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง 
สามารถแยกแยะการ
กระท าว่าสิ่งไหนควร
หรือไม่ควรปฏิบัติได ้

จัดกิจกรรม 
KM จ านวน 2 
ครั้ง 

บุคลากรของ
หน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

     



  

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2 กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต 
2.1 การจัดท าแผนบรหิารความ

เสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อยกระดับความ
โปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยงานลดโอกาศ
การทจุริตประพฤติมิชอบ
และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน 

มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริตฯ 
จ านวน 1 
แผน 

- -     

2.2 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึง่ใน
การผลักดันให้ผลคะแนน
ตามเกณฑ์ ITA ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
และจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

จัดท าแบบ
ตรวจการ
เปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ 
(OIT) 
งบประมาณ
พ.ศ.2565 
จ านวน 1 ครั้ง 

มีผลคะแนน
การประเมิน 
ITA  
งบประมาณ
พ.ศ.2565 85 
คะแนนข้ึนไป 

     

2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพื่อสง่เสรมิ พัฒนางาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และขับเคลื่อนหน่วยงาน
ไปสู่องค์กรคุณธรรม 

 มีแผนปฏิบัติ
การฯ จ านวน 
1 แผน 

-      
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2 กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต 
2.4 การจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

เรื่อร้องเรียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รับเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงาน ให้สามารถรับ
เร่ืองได้อยา่งรวดเร็ว ผู้ร้อง
สามารถเข้าถงึได้โดยง่ายมี
การตอบสนองต่อเร่ือง
ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นระบบตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ สร้างความ
โปร่งใส และความเชื่อม่ัน
ให้กับผู้ร้องเรียน 

มีคู่มือ จ านวน 
1 คู่มือ 

- -     

2.5 สร้างความโปรง่ใสในการ
พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหก้ารบรหิารงาน
บุคคลด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีความโปรง่ใส 
เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

มีการช้ีแจง
การการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 
จ านวน 2 ครั้ง 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2 กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต 
2.6 การจัดท าคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอนและ
แนวทางเดียวกัน รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบ
กระบวนการท างานได้ 

มีคู่มือ จ านวน 
1 คู่มือ 

- -     

2.7 การปรับปรงุข้อมลู ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบอืนข้อมเท็จจรงิ
รวมทั้ง เป็นช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการปรบัปรุง
ข้อมูลใหเ้ป็น
ปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.1 การเสรมิสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ
ขออนุมัติ อนุยาตกับผุ้
ประกอบกจิการ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกบั
ข้ันตอน การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
เพื่อปอ้งกันปัญหา 
การทจุริตประพฤติ 
มิชอบ และการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าที ่

มจีัดสมัมนา
เสริมสร้าง
ความรู้ฯให้
ผู้ประกอบการ 
ผ่านการ
ประชุม
ทางไกลด้วย
โปรแกรม 
Line จ านวน 
10 ราย  

ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 100 

-     

3.2 ประชาสมัพันธ์รณรงค์การ
ปฏิบัติงานทีป่ลอดจากการ
ทุจริต ไม่เรียกรับสินบนหรอื
การรบัทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นๆใดจากผู้อื่น
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

เพื่อปลูกฝังบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่เรียกรบัสินบน 
หรือการรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชนือื่นใดจากผูอ้ื่น 

มกีารเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ 
จ านวน 4 ครั้ง 

-      

 

 



  

14 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1 เสริมสร้ำงคุณธรรมภำยในองค์กร 
1.1 การสบืสานวิถีวัฒธรรมไทย

และประเพณีไทย 
เพื่อสง่เสรมิขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

-     

1.2 กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา/การปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา 

เพื่อสง่เสรมิการน าหลักธรรม
ทางศาสนาไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

-     

1.3 การมีวินัย ใส่ใจ ตรงต่อเวลา เพื่อเสรมิสร้างความมีวินัยเรื่อง
การรกัษาเวลาให้แก่บุคลากร
ในการเข้าประชุมหรือการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนเจ้าหน้าที่มาสาย
ไม่เกินรอ้ยละ 10  

-     

1.4 กิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ปรับปรงุสถานที่ท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเกิดความสะดวก
เอื้ออ านวยใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดกิจกรรม 5 ส ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

1.5 กิจกรรม QR Code ลด
กระดาษ 

เพื่อรณรงค์ลดการใช้กระดาษ
และปลูกจิตส านักในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

น า QR Code มาใช้ใน
การดาวน์โหลดเอกสาร 
กรอกแบบสอบถามแบบ
ส ารวจ แทนการใช้
กระดาษ 

-     

แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรส่งเสรมิ 
2.1 กิจกรรม ประกาศ

เจตนารมณ์และความตั้งใจใน
การด าเนินการสง่เสรมิ 
พัฒนาและขับเคลื่อน
หน่วยงานไปสูก่ารเป็นองค์กร
คุณธรรม 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน ประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

จ านวนเจ้าหน้าที่มาสายไม่
เกินร้อยละ 10  

-     

2.2 การก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปญัหาทีอ่ยาก
แก้” และ “ความดีที่อยาก
ท า” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา 

เพื่อน าคุณธรรมเป้าหมายี่
ก าหนด มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมของหน่วยงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน ร่วมก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 3 เรื่อง 

-     
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ปีงบประมำณ 

ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65)  

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

2.3 การจัดท าแผนส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน 

เพื่อสง่เสรมิพฒันางานด้าน
คุณธรรมจริยะรรม และ
ขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่
องค์กรคุณธรรม 

แผนส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน 
จ านวน 1 แผน 

-     

2.4 การจัดท ารายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานตามแผนส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงาน 

เพื่อพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงานให้เกิดการปรบัปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน รอบ 
9 เดือน 

-     

2.5 กิจกรรมอาสาท าความดีใน
โอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์
ของผู้อื่นและส่วนร่วม 

เพื่อสง่เสรมิและปลูกผงั
ค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานท า
ความดี โดยไม่ต้องหวัง
ผลตอบแทน 

จัดกิจกรรมจิตอาสาไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

-     
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แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 3 เสริมเสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม 
2.1 กิจกรรม การพฒันาเครอืข่าย

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
เพื่อเสรมิสร้างและพฒันา
เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
ให้เข้มแข็ง และสร้าง
ภาพลักษณ์การเป็นองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑก์ารประเมิน
องค์กรคุณธรรม ไม่ต่ า
กว่าระดับที่ 1 องค์กร
คุณธรรม  

-     

2.3 การจัดท าแผนส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน 

เพื่อสง่เสรมิพฒันางานด้าน
คุณธรรมจริยะรรม และ
ขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่
องค์กรคุณธรรม 

แผนส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมของหน่วยงาน 
จ านวน 1 แผน 

-     

 


