
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

งานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

      

โครงการพัฒนาระบบและ
การให้บริการบรรลุการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (อาทิ  
ITA , ISO ,COSO, PMQA 
เพ่ือพัฒนาองค์กรเป็น
องค์กรตัวอย่าง) กิจกรรม
ปรับปรุงและปิด GAP 
ดำเนินการตามมาตรฐาน 
ITA  ตามหลักเกณฑ์
ประเมิน ITA 

ค่าแนน ITA ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 85 

1) ประกาศเจตจำนง นโยบาย มาตรการ 
และแนวทาง   เผยแพร ่ผ ่ านเว ็บไซต์         
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 

โ ดยผ ู ้ อ ำนวยการสถาบ ั นส ่ ง เ ส ริ ม
ศิลปหัตถกรรมไทย 
- ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือ

ป้องกันการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้

ดุลพินิจ 
- มาตรการป ้องก ันการข ัดก ันระหว ่าง

ผลประโยชน์ส ่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 50,000 - 
(ดำเนินการเอง) 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

- ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy  
2) จัดประชุมสร้างการร ับรู ้และความ

เข ้าใจการประเม ินค ุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ (ITA) ปี 2565 เพื ่อยกระดับ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีผู้อำนวยการ 
สศท. เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 
มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 
น. ณ ห ้องประช ุมยกไหม SACIT ในการ
ประชุมครั ้งนี ้ถ ือเป็นโอกาสดีที ่ผ ู ้บร ิหาร 
รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการที ่ปฏิบัติงานใน 
สศท. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับรู้และเข้าใจการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA) 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละประเด็นได้
ชี้แจงการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  และระดม
สมองเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของ
บุคลากร เพื่อยกระดับผลการประเมินในปี 
2565  

 
 
 
 
 
 
 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม       
โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน และบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  กิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปราม     
การทุจริต 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 1) ก ิจกรรมทำความด ีด ้วยค ุณธรรม      
“จิตอาสา” 
- จัดกิจกรรม “จิตอาสา”ณ มูลนิธิช่วยคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมฯ 
ราชินูปถัมภ์ จ.นนทบุรี ด้วยการรับบริจาค
ปฏิทินตั ้งโต๊ะปีเก่า เพื ่อเป็นสื ่ออักษร
เบรลล์ ให้ผู้พิการทางสายตา และเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ ด้วย
การรวบรวมเนื ้อหาและถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี ่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ือ
ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และเพื ่อเป็น
บรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในองค์กร 

2) กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่  
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
3) จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/การ

ปฏิบัติธรรม/การสืบสานประเพณี 
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

ประจำปี 2565 เมื ่อว ันที ่ 8 เมษายน 
2565 และ เช ิญชวนคนไทยสรงน้ ำ
พระพุทธรูป เพื ่อเป็นสิร ิมงคลในช่วง
เทศกาลปีใหม่ไทย ณ ที ่บร ิเวณชั ้น 1 
สถาบ ันส ่ง เสร ิมศ ิลปห ัตถกรรมไทย 

 150,000 - 
(ดำเนินการเอง) 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

( อ ง ค ์ ก า ร ม ห า ช น )  อ . บ า ง ไ ท ร  จ .
พระนครศรีอยุธยา 

4) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
และเผยแพร่แผนฯ ให้บุคลากรในองค์กร
รับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
- เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ
แนวทางร่วมกัน เพื ่อสร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
ค ุณธรรมตามหล ักธรรมาภ ิบาลและ
ขับเคลื ่อนระบบการบริหารจัดการด้าน
ค ุณธรรม เพ ื ่อเสร ิมสร ้ างความเป็น
เอกภาพในสังคมด้ายระบบคุณธรรม 
- เผยแพร่วิดีโอ เรื่อง “คุณธรรม คุณทำได้” 

ของศูนย ์ค ุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เพื ่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

5) จ ัดก ิจกรรมอบรม ตามหล ักส ูตร
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

- อยู่ระหว่างติดตามหลักสูตรอบรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) กิจกรรมให้ความรู ้ เรื ่องการนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
การทำงานหัตถกรรม 
-  อยู่ระหว่างดำเนินการ 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง       
เข้าร่วมกิจกรรมงานวัน

ต่อต้านการคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 
2564   

สำนักงาน ป.ป.ช. - สศท. มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั ่ น
สากล (ประเทศไทย) เพื ่อเป็นการแสดง
สัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต และเพื่อการบูรณาการระหว่างส่วน
งานต่างๆ ของ สศท. ภายใต้แนวคิด "ไม่ทำ 
ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" ดังนี้ 

1) ผู้แทน สศท. เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
โปรแกรม ZOOM ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

- น.ส.สุพัตรา มหาชนะวงศ์หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศ
สัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง  

- น.ส.ศรีวิศา  มาเอี่ยม เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2) ผู ้แทน สศท. เข้าร ่วมกิจกรรม ณ 
ห ้องประช ุมฉลาดลบเลอสรรค ์  ช ั ้ น  4 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 
ท ่ าน ค ือ  น .ส .ศ ุภพ ิชญ ์  บ ุตรกระจ ่ า ง       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

   

เข้าร่วมกิจกรรมเทศนาฟัง
ธรรมสร้างใจเป็นสุข ยุคโค
วิด – 19 ครั้งที่ 1 หัวข้อ 

จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ 

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. เข้าร่วมกิจกรรม
เทศนาฟังธรรมสร้างใจเป็นสุข ยุคโควิด-19 
เราจะใช้ช ีว ิตอย่างไรให้สมดุล มาลองฟัง
ธรรมะในแบบที่คุณต้องอมยิ้มตอน : “ปลุกจิต
ด้วยธรรม หยุดคอร์รัปชันด้วยใจ เพื ่อร่วม

   



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

“ปลุกจิตด้วยธรรม หยุด
คอรัปชันด้วยใจ” เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 

ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
จ ิตสำน ึกท ี ่ด ี  โดยการนำหล ักค ุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
ตามโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2565 

จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลราช
คราม  อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 

- โดยรักษาการผู้อำนวยการ สศท. นายพรพล 
เอกอรรถพร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
เข ้าร ่วมกิจกรรมจิตอาสาจากโครงการ
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณ
ถนนหมายเลข 3309 หน้าอาคารศาลา
พระมิ่งมงคล 
 

   

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ด้วยพระราชกฤษีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตามบทเฉพาะการกำหนดให้ดำเนินการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สศท. ภายในสองร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ซึ่งมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สศท.
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  จึงส่งผลให้บางกิจกรรมต้องชะลอดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สศท. จะได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ผู้รายงาน : นางสาวชญาภัช  ป้อมมี ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 
เบอร์ติดต่อ 0 3536 7054 ต่อ 1323 5989 E-mail : Chayapat.p@sacit.or.th  วันที่ 21 เมษายน 2565 


