แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
.
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
(บาท)
(ต.ค.-ธ.ค. 64) (ม.ค.-มี.ค. 65) (เม.ย.-มิ.ย. 65) (ก.ค.-ก.ย. 65)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิด ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
1 การประกาศเป็นหน่วยงานที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน - มีการประกาศนโยบาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญ การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั
และของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ของขวัญและของกานัลทุกชนิด
หน้าที่ (No Gift Policy) ประจาปี
ซื่อสัตย์สุจริต
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
งบประมาณ พ.ศ. 2565
Policy) จานวน 1 ครั้ง
- จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประกาศให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับทราบ
และถือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า
2 ช่องทาง
2

การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจานง
สุจริตในการบริหารงาน” การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แสดงพลังและความมุง่ มั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานใน
การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมส่งเสริมและ
เสริมสร้างการทางานของ
บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และโปร่งใส

- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมี
การประกาศเจตนารมณ์
“เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน” จานวน 1 ครั้ง
- จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประกาศให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับทราบ
และถือปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2
ช่องทาง

ลาดับ
ที่
3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ต.ค.-ธ.ค. 64) (ม.ค.-มี.ค. 65) (เม.ย.-มิ.ย. 65) (ก.ค.-ก.ย. 65)

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

เสริมสร้างจิตสานึก และความ
ตระหนักรู้ให้กับบุคลากร เพื่อ
ป้องปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับ
ประโยชน์สว่ นรวม
การจัดกิจกรรม KM องค์ความรู้
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัย/ประมวลจริยธรรม/การ เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรใน
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
การปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
กับประโยชน์ส่วนรวม/สินบน
สามารถแยกแยะการกระทาว่า
สิ่งไหนควรหรือไม่ควรปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการป้องกันการทุจริต
5 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการ ยกระดับความโปร่งใสในการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ลดโอกาสการทุจริต
พ.ศ. 2565
ประพฤติมิชอบ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

6

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
(บาท)

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

- จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
- จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง

- จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่
ผ่านกิจกรรม KM ไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง
- จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
- มีแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 แผน
- มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน จานวน
2 ครั้ง

ผลักดันให้ผลคะแนนการ
ผลคะแนนการประเมินผ่าน
ประเมินอยู่ในระดับที่ดี (ระดับ เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน
A/AA) เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ขึ้นไป
ที่ดีให้กับกรม

2

ลาดับ
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
(บาท)
(ต.ค.-ธ.ค. 64) (ม.ค.-มี.ค. 65) (เม.ย.-มิ.ย. 65) (ก.ค.-ก.ย. 65)

การพัฒนาระบบงานอนุญาต เพื่อ
ยกระดับความโปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558

พัฒนาศักยภาพงานอนุญาตของ
กรม ให้มีความสะดวก ลดความ
เสี่ยงของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

จานวนระบบงานบริการอนุญาต
ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ หรือ e-Service จานวน
1 ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
8 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
จานวนผูป้ ระกอบการที่ได้รบั
เกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ
ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อนุญาตให้กับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการดาเนินงานตาม
ดาเนินงานตามกฎหมายที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ราย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งการเรียกรับสินบน
9 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ปลูกฝังบุคลการให้ปฏิบัตงิ าน
- จานวนองค์ความรู้หรือสื่อ
ปฏิบัติงานทีป่ ลอดจากการทุจริต
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียกรับ ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
ไม่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือ สินบนหรือทรัพย์สินหรือ
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น
- จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
10 การเผยแพร่ตัวอย่างการกระทาที่เข้า เสริมสร้างให้กับบุคลากร และ - จานวนตัวอย่างที่เผยแพร่
ข่ายรับสินบน หรือการได้รับโทษทาง ผู้ใช้บริการ ตระหนักรู้ถึงโทษ
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
กฎหมายสาหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ของการกระทาผิดที่เข้าข่ายให้ - จานวนช่องทางในการเผยแพร่
หรือรับสินบน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
รวม จานวน

10

โครงการ/กิจกรรม

จานวนงบประมาณทั้งหมด

บาท

3

