แบบรายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
หน่วยงาน สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
แผน
ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างจิตสานึก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
1.1 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
เพื่อเสริมสร้าง
จานวนการ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ต.ค. 63 –
เกี่ยวกับด้านวินัยของข้าราชการ จิตสานึก และ
เผยแพร่ อย่าง - ดาเนินการ
6 ครั้ง/1
ก.ย. 64
การประพฤติมิชอบของ
ปลูกฝังความ
น้อย 4 ครั้ง/ปี เผยแพร่องค์
ช่องทาง
ข้าราชการ
ซื่อสัตย์ให้กับ
ความรู้ ใน
ข้าราชการ
รูปแบบหรือ
ช่องทางต่าง ๆ
จานวน ๔ ครั้ง/
ปี
1.2

โครงการสร้างจิตสานึกใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อกระตุ้นและ
สร้างจิตสานึก
และตระหนักถึง
ผลดีและผลเสีย
จากการประพฤติ
ตนในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

จานวนการ เชิงปริมาณ
เผยแพร่ อย่าง ๔ ครั้ง/ปี
น้อย 4 ครั้ง/ปี

เชิงปริมาณ
2 ครั้ง/ปี

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเสียงตามสาย
จาก สล. จานวน 6 เรื่อง เมื่อวันที่
(1) 3 พฤศจิกายน 2563
(2) 5 พฤศจิกายน 2563
(3) 5 มกราคม 2564
(4) 7 มกราคม 2564
(5) 11 กุมภาพันธ์ 2564
(6) 9 มีนาคม 2564
อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เผยแพร่อินโฟกราฟิกมาตรา 126
มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
เมื่อเดือนมกราคม 2564 และมาตรา 128
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของ สมอ.
- เผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่อง กฎหมายและ
มาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการ
ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ของ สมอ.

-2ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1.3 โครงการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผน
เพื่อการสร้าง
จานวน 1 ครั้ง/ เชิงปริมาณ
พื้นฐานองค์ความรู้
ปี
- ร้อยละ ๑๐๐
และฐานความคิด
ของข้าราชการ
ที่ดีให้แก่
ใหม่ ของรุ่นที่ ๖
ข้าราชการใหม่
หรือบุคลากร
สมอ.

ผล
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการ
สมอ. รุ่นที่ ๖
เข้าร่วม
โครงการฯ
จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารและกลไก
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรับปรุง พัฒนาระบบ/กลไก การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
2.1 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นมาตรการ จานวน 1 ครั้ง/
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ ภายในของหน่วยงาน
ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง
พ.ศ. 2564
ในการสร้างความ
โปร่งใส ลดปัญหา
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
และสามารถ
วิเคราะห์กระบวนงาน
ที่อาจก่อให้เกิด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
24 มีนาคม
2564

14 ก.พ. 64

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยได้ดาเนินการบรรยายให้ความรู้แก่
ข้าราชการใหม่ ในหลักสูตร “การ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สมอ.” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- ผลลัพธ์ คือ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 14 คน และเข้าใจความหมาย
รูปแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส
- ผลสัมฤทธิ์ คือ ข้าราชการใหม่ สมอ.
เกิดความตระหนักในการยึดหลักการ
ปฏิบัติราชการโดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล
ทาให้เกิดการปฏิบัติราชการด้วยความ
โปร่งใส
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ผลลัพธ์ คือ แผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64
- ผลสัมฤทธิ์ คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สมอ. เกิดจิตสานึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ถือเป็นการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน

-3ลาดับ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง และ
สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ได้ทันการณ์
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารราชการของ
สมอ. ให้มี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดความโปร่งใส

ตัวชี้วัด
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน
ITA ไม่น้อยกว่า
85 และไม่ต่า
กว่าผลการ
ประเมินของปีที่
ผ่านมา

เชิงปริมาณ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 และไม่
ต่ากว่าผลการ
ประเมินของปีที่
ผ่านมา

เชิงปริมาณ
-

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ความสาเร็จร้อย
ละ 80 ของ
โครงการตาม
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ดาเนินการสาเร็จ
ร้อยละ ๘๐

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 28.6

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

เชิงปริมาณ
- คู่มือ จานวน
๑ ฉบับ

เชิงปริมาณ
-

ต.ค. 63 –
มิ.ย. 64

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

2.2

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

2.3

โครงการกากับและติดตามการ
ประเมินผลการดาเนินการตาม
แผน

เพื่อสามารถกากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ตามเป้าหมายที่
กาหนดภายใน
กรอบระยะเวลา

2.4

การทบทวนคู่มือการป้องกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

เพื่อปรับปรุง
จานวน 1 ฉบับ
ข้อมูลของคู่มือ
การป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์
ส่วนรวม ให้มี
ข้อมูลที่ทันสมัย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

-4ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงาน
แผน
ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อการเสริมสร้าง จานวนร้อยละ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ต.ค. 63 –
และสร้างเครือข่ายในการนา
ความรู้ และ
70 ของ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ก.ย. 64
องค์กรสู่การเป็นองค์กรป้องกัน แลกเปลี่ยนการ
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
และต่อต้านการทุจริต
เรียนรู้ในการ
โครงการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริต

งบประมาณ (บาท)
แผน
ผล
50,000

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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