
 

 
 

กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม/ 
การรายงานผล 

กลยุทธ์เชิงรุก 
 การใช้จุดแข็ง   
เกาะกุมโอกาส (SO) 

 

1. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ คู ่มือประชาชน และคู ่มือ           
การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย        
บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กม. / ศบพ. / กมร. / ศส. 
ศบพ. 

- เปิดเผย/เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที ่ 7 
เมษายน 2565 
 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผล
การดำเนินการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ให้ ศบพ. ทราบ เพื่อจัดทำรายงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

 

2. การประชาสัมพันธ์ให้บ ุคลากรและสาธารณชนทราบว่ากรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีนโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีช่องทาง ในการร้องเรียนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

สล. / ศส. 

3. การประชาสัมพันธ์ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบและเข้าใช้งานได้ง่าย 
๔. การเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน   
ของทุกหน่วยงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการเผยแพร่อีเมล์
แอดเดรสที่เป็นทางการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนทราบ 
เป็นต้น 

สล. / ศส. 

 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม/ 
การรายงานผล 

ยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข  
 การเอาชนะจุดอ่อน 
โดยอาศัยโอกาส (WO)  

๑. การปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตรงกันกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนที่ได้เผยแพร่            
ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / 
กมร. 

- ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 
 
-  หน ่วยงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบต ้อง
รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 
เด ือน และรอบ 12 เด ือน ให้  
ศบพ. ทราบ เพื ่อจัดทำรายงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

๒. การปรับปรุงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและแสดงให้เห็นการใช้จ่าย
งบประมาณในด ้านต ่าง ๆ เช ่น แผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำปี            
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  

สล. / ศส. 
 

๓. การปรับปรุงการเผยแพร่นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ศบพ. / ศส. 

๔. การปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน 

สล. / ศส. 

๕. การวิเคราะห์กระบวนงานเพื ่อลดความเสี ่ยงหรือปิดโอกาสการทุจริต
ประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะทำงานประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต/ 
ศบพ. / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม/ 
การรายงานผล 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยง
อุปสรรค (ST) 

 

๑. การเผยแพร ่การประกาศเจตนารมณ์ของผ ู ้บร ิหารโดยม ีนโยบาย              
ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความ
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ      
มิชอบประจำปีงบประมาณ  
๓. การเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ         
บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในช่องทางต่าง ๆ 

ศบพ. / ศส. - หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ และเผยแพร่
บน เ ว ็ บ ไซต ์ ของกรม โร งงาน
อุตสาหกรรมตามกรอบระยะเวลา      
ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  
 
-  หน ่วยงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบต ้อง
รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 
เด ือน และรอบ 12 เด ือน ให้  
ศบพ. ทราบ เพื ่อจัดทำรายงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม/ 
การรายงานผล 

กลยุทธ์เชิงรับ  
 การลดจ ุดอ ่อนและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT) 

 

การนำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาวิเคราะห์     
หาข้อที่ควรแก้ไขหรือข้อที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ 

คณะทำงาน ITA/ ศบพ. / 
ศส. 

- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 
30 เมษายน 2565 โดยมีประธาน
คณะทำงาน ITA เป็นผู้กำกับติดตาม
การดำเนินการ 
 
- ศบพ. เป ็นผู้กำกับต ิดตามและ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ITA 
ประจำปีงบประมาณให้หัวหน้าส่วน
ราชการ ทราบ 

 

 

—————————————————— 
  



 

 
 

  

ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

กลยุทธ์เชิงรุก 
 การใช้จุดแข็ง   
เกาะกุมโอกาส (SO) 

 

1. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ คู ่มือประชาชน และคู ่มือ           
การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย        
บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กม. / ศบพ. / กมร. / ศส. 
ศบพ. 

 

 2. การประชาสัมพันธ์ให้บ ุคลากรและสาธารณชนทราบว่ากรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีนโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีช่องทางในการร้องเรียนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

สล. / ศส. 

 

 3. การประชาสัมพันธ์ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบและเข้าใช้งานได้ง่าย 
๔. การเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน   
ของทุกหน่วยงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการเผยแพร่อีเมล์
แอดเดรสที่เป็นทางการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนทราบ 
เป็นต้น 

สล. / ศส. 
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

ยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข  
 การเอาชนะจุดอ่อน 
โดยอาศัยโอกาส (WO)  

๑. การปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตรงกันกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนที่ได้เผยแพร่            
ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / 
กมร. 

ขั้นตอนการดำเนินการของกรม 

๒. การปรับปรุงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและแสดงให้เห็นการใช้จ่าย
งบประมาณในด ้านต ่าง ๆ เช ่น แผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำปี            
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  

สล. / ศส. 
 

-  แผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. การปรับปรุงการเผยแพร่นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ศบพ. / ศส. การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๔. การปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน 

สล. / ศส. -อยู่ระหว่างดำเนินการ- 

  

https://www.diw.go.th/webdiw/procedure/
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O18-65.pdf
https://www.diw.go.th/datahawk/manual/secretary/O18-65.pdf
http://diw-int1.diw.go.th/rss/search.php?catID=1
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3HR%E0%B8%9B%E0%B8%B565%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Annouce/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3HR%E0%B8%9B%E0%B8%B565%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

 ๕. การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อลดความเสี่ยงหรือปิดโอกาสการทุจริต
ประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะทำงานประเมิน  ความ
เสี่ยงการทุจริต/ ศบพ. / 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายงานการประเมินความเสี ่ยง
การทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ 
อนุญาตฯ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
 การใช้จุดแข็ง
หลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST) 

 

๑. การเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์ของผ ู ้บร ิหารโดยมีนโยบาย              
ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความ
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ      
มิชอบประจำปีงบประมาณ  
๓. การเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ         
บนเว็บไซต์หลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในช่องทางต่าง ๆ 

ศบพ. / ศส. 1. กิจกรรมการประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. กิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิการ
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ท ุ จ ร ิ ต แ ล ะป ร ะพฤ ต ิ ม ิ ช อ บ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) 
3. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบผา่น
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว ็บไซต์
หน่วยงาน Facebook Line และ 
Twitter เป็นต้น 
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https://www.diw.go.th/webdiw/pr64-220/
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http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A165.pdf
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กลยุทธ์ การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

กลยุทธ์เชิงรับ  
 การลดจ ุดอ ่อนและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT) 

 

การนำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาวิเคราะห์     
หาข้อที่ควรแก้ไขหรือข้อที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ 

คณะทำงาน ITA/ ศบพ. / 
ศส. 

การว ิ เ คราะห ์ ผลการประ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2564.pdf
http://webintra.diw.go.th/hrmc/Law/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA2564.pdf

