
 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
 

สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

โทร. 0 3434 0312 

โทรสาร. 0 3434 0314 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

ท่ี 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย         
การดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2565 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 ประชาสัมพันธ 

เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และ            
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติ    
มิชอบ บนเว็บไซต
สํานักงานฯ 
 

ครั้ง 1 -  - เผยแพรเอกสารเก่ียวกับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบบนเว็บไซต
ประชาสัมพันธของ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม จํานวน   
3 ครั้ง 

เปดเผยขอมูล
ขาวสารแจงให
สาธารณชน
รับทราบ เพ่ือความ
โปรงใสสราง     
การรับรู โดยการ
เปดเผยให
สาธารณชน
รับทราบ 

-    สอจ.นครปฐม 

2 การประกาศ 
“เจตนารมณ
เจตจํานงสุจริตใน
การบริหารงาน” 
การปฏิบัติหนาที่
อยางซื่อสัตย
สุจรติดโปรงใส  
และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คร้ัง 1 -  - จีดกิจกรรมโดยการ
ประกาศเจตนารมณ 
จํานวน 1 ครั้ง 

การสรางวัฒนธรรม
การมีเจตจํานง
สุจริตในการปฏบิัติ
ราชการ 

    สอจ.นครปฐม 



ท่ี 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย         
การดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2565 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ หนวย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

3 จัดทําสื่อปลูกฝง
มาตรฐาน
จริยธรรม              
7 ประการ 

คร้ัง 1 -  - เผยแพรประชาสัมพันธ 
จํานวน 1 ครั้ง/ตอป 

การเสริมสราง
มาตรฐานจริยธรรม 
7 ประการ              
ภายในองคกร 

    สอจ.นครปฐม 

4 การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําป
งบประมาณ       
พ.ศ. 2565 

รอย
ละ 

85 -  - ผลคะแนนการประเมิน 
ITA ไมนอยกวารอยละ 
85 

ผลคะแนนการ
ประเมิน ITA      
ไมนอยกวารอยละ 
85 

    สอจ.นครปฐม 

5 การขับเคลื่อน   
การพัฒนา
หนวยงานสู
องคกรคุณธรรม 

รอย
ละ 

90 -  - รอยละ 90 ของจํานวน
เจาหนาท่ีของหนวยงาน 
ที่เขารวมกิจกรรม 

ประกาศเจตนารมณ
การเปนองคกร
สงเสริมคุณธรรม 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

    สอจ.นครปฐม 

 



 
 
 

โครงการคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ                

จะตองปฏิบัติราชการดวยความสุจริต ถูกตอง เปนธรรม และคํานึงถึงหลักธรรมมภิบาลเปนสําคัญ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน                
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และใหหนวยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติ               
โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและแผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ในการนี้เพ่ือใหการดําเนินการ
สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพ่ือใหการดําเนินการปองกัน                   
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ                     
เกิดประสิทธิผล จึงควรมุงเนนถึงการสรางจิตสํานึก และคานิยมใหกับ ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐใหยึดมั่นในหลัก        
ธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา คํานึงถึง ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง รวมทั้งใหเกิดการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงควรดําเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมและ          
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อเสริมสรางความตระหนักเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลและการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมการสราง

จิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
2.2 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการกํากับดูแลกิจการและปองกันการทุจริต 
2.3 เพ่ือสรางกลไกการปองกันยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
2.4 เพ่ือใหเปนแนวทางการดําเนินมาตรการตาง ๆ ในการสกัดกั้นการกระทําท่ีอาจเสี่ยงตอการทุจริต                   

และประพฤติ 
2.5 เ พ่ือสรางแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการ และเจาหนาที่ ในหนวยงาน                

พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ดําเนินการรณรงคเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม และประสานความรวมมือในดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเครือขายอ่ืน ๆ 

 

๓. กลุมเปาหมาย 
ผูบรหิารและเจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
 

๔. ตัวช้ีวัด  
เผยแพรเอกสารเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ              

บนเว็บไซตประชาสัมพันธของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ครั้ง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

 
6. งบประมาณ... 
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6. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  

7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
เปดเผยขอมูลขาวสารแจงใหสาธารณชนรับทราบ เพ่ือความโปรงใสสรางการรับรูโดยการเปดเผยใหสาธารณชน

รับทราบ 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผูเสนอโครงการ 
                                                                                   (นางณชิกุล  สระน้ํา) 
                                                                       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                   (นายณัช  จันทนะ) 
                                                                          หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน 
 
                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


