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รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดำเนินงาน รอยละความกาวหนา

การดำเนินการของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ/ผลลัพธ 

งบประมาณ (บาท 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ 
งบสวน

ราชการ 
รวม 

1 การประกาศเจตนารมณ “เจตจำนงสุจริต

ในการบรหิารงาน” 

เพ่ือสรางวัฒนธรรมความซื่อสัตย สุจริต ในการ

ปฏิบัติราชการ และเปนหนวยงานท่ีโปรงใส 

คน 32 100% มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 32 คน - - - 

2 ประกาศตนเปนหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของ

รัฐทุกคนไมรับของขวัญ และของกำนัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift  

Policy) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดี และปลูกฝงใหบุคคลากร

ปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต ไมรับสินบน 

คน 32 100% เจาหนาท่ีของรัฐทุกคนไมรับของขวัญ และของ

กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี จำนวน 32 

คน 

- - - 

3 กิจกรรม KM องคความรูเกี่ยวกับวินัย/

ประมวลจริยธรรม/การขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนรวม/สินบน 

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ

บุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง สามารถ

แยกแยะการกระทำวาสิ่งไหนควรหรือไมควร

ปฏิบัติได 

คน 32 100% เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง จำนวน 32 

คน 

- - - 

4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานลดโอกาศการทุจริตประพฤติมิชอบและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แผน 1 100% เจาหนาท่ีมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ถูกตองตามแผนท่ีกำหนด 

- - - 

5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานภาครฐั (ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงในการผลักดันใหผลคะแนน

ตามเกณฑ ITA ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้ง 1 100% เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) 

- - - 

6 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือสงเสริม พัฒนางานดานคุณธรรมจริยธรรม 

และขับเคลื่อนหนวยงานไปสูองคกรคุณธรรม 

แผน 1 100% เจาหนาท่ีสงเสริม พัฒนางานดานคุณธรรม

จริยธรรม และขับเคลื่อนหนวยงานไปสูองคกร

คุณธรรม จำนวน 32 ราย 

- - - 

 

 

 



ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดำเนินงาน รอยละความกาวหนา

การดำเนินการของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ/ผลลัพธ 

งบประมาณ (บาท 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ 
งบสวน

ราชการ 
รวม 

7 การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง

รองเรียน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเรื่องรองเรียนของ

หนวยงาน ใหสามารถรับเรื่องไดอยางรวดเร็ว ผู

รองสามารถเขาถึงไดโดยงายมีการตอบสนองตอ

เรื่องรองเรียนไดอยางรวดเร็ว และเปนระบบ

ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ สราง

ความโปรงใส และความเชื่อมั่นใหกับผูรองเรียน 

เลม 1 100% คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องรองเรียน เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติ 

- - - 

8 สรางความโปรงใสในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการมคีวามโปรงใส เปนธรรมและ

สามารถตรวจสอบได 

ครั้ง 1 100% เจาหนาท่ีปฏิบัติราชการมีความโปรงใส เปน

ธรรมและสามารถตรวจสอบได จำนวน 32 คน 

- - - 

9 การจัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนและ

แนวทางเดียวกัน รวมท้ังสามารถตรวจสอบ

กระบวนการทำงานได 

เลม 1 100% คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - - - 

10 การปรับปรงุขอมูล ณ ศูนยขอมูลขาวสาร

ของราชการ 

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแก

ประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน

ขอมเท็จจริงรวมท้ัง เปนชองทางใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ครั้ง 6 50% ปรับปรุงขอมูล ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ

ราชการ 

- - - 

11 การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการขออนุมัติ อนุญาตกับผู

ประกอบกิจการ 

เพ่ือใหความรูกับผูประกอบการเกี่ยวกับข้ันตอน การ

ดำเนินงานของหนวยงานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือปองกันปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ี 

ครั้ง 2 50% ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับข้ันตอน การ

ดำเนินงานของหนวยงานตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือปองกันปญหาการทุจริตประพฤติ

มิชอบ และการเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ี 

- - - 

12 ประชาสัมพันธรณรงคการปฏิบัติงานท่ี

ปลอดจากการทุจริต ไมเรียกรับสินบนหรือ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนๆใดจาก

ผูอ่ืนผานสื่อชองทางตางๆ 

เพ่ือปลูกฝงบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย 

สุจริต ไมเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืน 

ครั้ง 6 50% ปลูกฝงบคุลากรใหปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย 

สุจริต ไมเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนือ่ืนใดจากผูอ่ืน จำนวน 32 คน 

- - - 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ       -ไมมี- 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  การประกาศเจตนารมณ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” 

เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและ

เจาหนาท่ีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบและรวมกันปฏิบัติตามประกาศ

เจตนารมณ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” 
 

    ประกาศตนเปนหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนไมรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift  Policy)  

ประกาศตนเปนหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนไมรับของขวญั และ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift  Policy) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรางวัฒนธรรมท่ีดี และปลูกฝงให

บุคคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต ไมรับสินบน 

     ประชุมถายทอดความรูเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมท่ีดี พัฒนางานดานคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 

  เม่ือวันท่ี  12  มกราคม 2565  นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  

และเจาหนาท่ีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เขารวมประชุมเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับ 

 -การสรางวัฒนธรรมท่ีดี และปลูกฝงใหบุคคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต ไมรับสินบน 

 -เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง 

 -ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 -สงเสริม พัฒนางานดานคุณธรรมจริยธรรม และขับเคล่ือนหนวยงานไปสูองคกรคุณธรรม 

 -การรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน ใหสามารถรับเรื่องไดอยางรวดเร็ว 

 -ปลูกฝงบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ไมเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือ 

ประโยชนอื่นใดจากผูอื่น 

ณ หองประชุมช้ัน 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  

      การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต ใหกับผูประกอบการ 

  เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2565 จัดสัมมนาเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการขออนุมัติอนุญาตใหผูประกอบการ จำนวน 10 ราย ณ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผานการประชุมทางไกลดวย

โปรแกรม Line  (เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19) 

 



 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คูมือในการปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯลฯ 

 แผนบริหารความเสีย่งการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คูมือการปฏบิัตงิานของเจาหนาที ่สอจ.ฉะเชิงเทรา 

คูมือปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

 

การเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน

แกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง 

คูมือการปฏบิัติงานเรื่องรองเรียน 


