แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สวนราชการ/หนวยงาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางจิตสํานึก ปรับเปลี่ยนความคิด ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
๑.๑ สงเสริมและพัฒนา
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม
๑ ครั้ง/ป เจาหนาที่ สมอ.
ไดรับการ
จริยธรรม จรรยาขาราชการ จรรยาขาราชการ คานิยม
ปลูกฝงและ
คานิยมองคกรและหลัก
องคกรและหลักเศรษฐกิจ
พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
พอเพียงใหกับบุคลากร สมอ./
คุณธรรม/
บุคลากร สมอ.
จํานวนการจัดกิจกรรม
จริยธรรม มีการ
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม
สรางและยึดถือ
จรรยาขาราชการ คานิยม
ปฏิบัติตาม
องคกร และหลักเศรษฐกิจ
คานิยมองคกร
พอเพียงใหกับบุคลากร สมอ.
๑.๒ การขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม

เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจแนวทางการสงเสริม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา รวมกําหนดคุณธรรม
เปาหมาย ๔ ประการ รวมทั้ง
สนับสนุนรณรงคสรางกระแส
ใหเกิดความตระหนักและ

ประเมิน
องคกร
คุณธรรม
ระดับที่ ๒

เจาหนาที่ สมอ.
มีความรูความ
เขาใจแนว
ทางการสงเสริม
คุณธรรมตื่นตัว
ในเรื่องคุณธรรม
นําไปสูการเปน
องคกรคุณธรรม

หนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ ไตรมาส ๑
ที่รบั ผิด
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ที่ใช
ชอบ
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) (ม.ค.-มี.ค. ๖๒) (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)

-



สล.
(กวท./
กบค)









สล.
(กวท.)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางองคความรูดานการปองกันและตอตานการทุจริต
๒.๑ ................................
๒.๒ ..............................
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการปองกันการทุจริต
๓.๑ จัดทําประกาศ
เพื่อใหผูบริหารประกาศ
๑ ครั้ง/ป
เจาหนาที่
เจตนารมณตอตานการทุจริต เจตนารมณตอตานการทุจริต/
สมอ. มี
และแนวทางปฏิบัติในการ
จํานวนครั้งการจัดทําประกาศ
แนวทาง
ตอตานการทุจริตของ
เจตนารมณตอตานการทุจริต
ปฏิบัติในการ
บุคลากร สมอ.
และแนวทางปฏิบัติในการ
ตอตานการ
ตอตานการทุจริตของบุคลากร
ทุจริต
สมอ.
๓.๒ สราง ทบทวน ปรับปรุง
ระบบหรือระเบียบเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
โดยการลงนามแสดงการมี
สวนไดสวนเสียของผูประเมิน
สมอ.

เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน/
๑. รอยละของผูประเมิน
สมอ. มีการลงนามแสดงการมี
สวนไดสวนเสีย

รอยละ
๑๐๐

๒. จํานวนครั้งการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรุงคูมือเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอน

๑ ครั้ง/ป

เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
ดวยความ
โปรงใส
ปราศจากผล
ประโยชนทับ
ซอน

หนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมา ไตรมาส ๑
ที่รบั ผิด
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ณที่ใช (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) (ม.ค.-มี.ค. ๖๒) (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) ชอบ



สล.
(กวท.)

กค./สก.

ดําเนินการตอเนื่อง



สล.
(กวท.)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการปองกันการทุจริต

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ

๓.๓ รวมมือกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
อก. แจกแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการดานความโปรงใส
และความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติงานใหกับผูใชบริการ
ของหนวยงานเพื่อนําผล
สํารวจมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการใหบริการ

ปรับปรุง
เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอ มีผลสํารวจ
ความคิดเห็น คุณภาพการ
การใหบริการดานความ
บริการเพื่อ
ของ
โปรงใสและความเปนธรรมใน
ผูรับบริการ ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานใหกับ
ของ
ของ
ผูใชบริการ
หนวยงาน ผูรับบริการ
เดือนละไม
นอยกวา
๕๐ ชุด

๓.๔ สงเสริมมาตรฐานระบบ
การจัดการการตอตานการติด
สินบน (ISO 37001) : AntiBribery management
systems)
- เผยแพร/สงเสริมการนํา
มาตรฐานระบบการจัดการ
ตอตานการติดสินบนไปสูการ
ปฏิบัติ

สงเสริมการนํามาตรฐาน
ระบบการจัดการการตอตาน
การติดสินบนไปสูการปฏิบัติ/
จํานวนครั้งการเผยแพร

๑ ครั้ง/ป

ผู
ประกอบการ
สามารถนํา
มาตรฐาน
ระบบการ
จัดการตอตาน
การติดสินบน
ไปสูการปฏิบัติ

หนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ ไตรมาส ๑
ที่รบั ผิด
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ที่ใช
ชอบ
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) (ม.ค.-มี.ค. ๖๒) (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)



-









สล.
(กวท.)

สก./กส.

หนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ
ที่รบั ผิด
ผลลัพธเชิง
ผลลัพธเชิง
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ที่ใช
ชอบ
ปริมาณ
คุณภาพ
(ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) (ม.ค.-มี.ค. ๖๒) (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการปองกันและตอตานการทุจริต
๔.๑ ผลักดันใหไดผลคะแนน เพื่อผลักดันใหไดผลคะแนน
อยางนอย สมอ. มีการ

สล./
ตามเกณฑการประเมิน
ตามเกณฑ ITA เปนไปตาม
รอยละ ๘๕ ปรับปรุงการ
หนวย
คุณธรรมและความโปรงใสใน เปาหมาย โดยการ
ทํางานให
งานที่
การดําเนินงานของหนวยงาน ๑. จัดฝกอบรม/ใหความรูตาม
สอดคลองกับ
เกี่ยวของ
ภาครัฐ (Integrity
เกณฑ ITA แกเจาหนาที่ สมอ.
เกณฑการ
๒. ศึกษาและดําเนินการตาม
ประเมิน
&Transparency
เพื่อใหการ
Assessment : ITA เปนไป เกณฑ ITA
๓. มีขอมูลขึ้นเผยแพรตาม
ดําเนินการ
ตามเปาหมาย)
เกณฑ ITA
ITA ไดคะแนน
อยางนอย
รอยละ ๘๕
ดําเนินการ ลดปจจัยเสี่ยง
สล./กค.




๔.๒ การขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อใหมีการการขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง ตามแนวทาง ที่เปดโอกาส
ตามบันทึกขอตกลงวาดวย
ขอตกลงวา ใหเกิดการ
วาดวยแนวรวมปฏิบัติของ
แนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ
ภาครัฐ และเพื่อเปนการ
ดวยแนวรวม เรียกรับสินบน
(Thailand’s Public Sector
ปฏิบัติของ
Collection Action Coalition อํานวยความสะดวกในการ
Against Corruption : PCAC)
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ
ภาครัฐ
ขับเคลื่อนปแหงการอํานวย ทางราชการ และเปนการ
ความสะดวกในการพิจารณา ตอตานการรับสินบนทุก
อนุมัติ อนุญาตของทาง
รูปแบบ
ราชการ ตอตานการรับสินบน
ทุกรูปแบบ ระหวาง สมอ.
กับ สํานักงาน ป.ป.ท.
รวม
๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

เปาหมาย

