แผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

คํานํา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance
and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล
ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก (1) สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต (2) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานของรัฐ จึงไดจัดทําแผนปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกัน
และปราบปรามทุจริต ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อใหการดําเนินการป องกันและปราบปรามการทุ จริตภายใน
หนวยงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม

(ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2
หลักการและเหตุผล

1

ตามที่ สสวท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งแผนระยะยาวและ
ระยะสั้น เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วิสัยทัศน
สุจริตโปรงใส มุงมั่นในความดี ซื่อสัตยสามัคคี ยึดถือไวใหมั่นคง
กลยุทธ
1. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
2. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
3. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในหนวยงาน
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
5. พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
6. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
8. พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
9. เปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
10. ศึกษาและกํากับติดตามการยกระดับดัชนี การรับ รูการทุ จริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสงเสริมและสนับ สนุน การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและบุคลากรมีวินั ยและยึด มั่นในคุณ ธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก
2. สรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนาเครือขาย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ
3. สรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุ จริต ตลอดจนพัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ให มี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบได
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. หนวยงานมีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น
2. มีการปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกพนักงานและบุคลากรของหนวยงาน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกบุคลากรของหนวยงาน เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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3. มีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสรางความเขมแข็งของ
เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. หนวยงานมีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการทุจริต
ปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตทั้งในดานระบบบริหารงานและดานบุคลากร ประกอบดวย
1. การขาดความโปรงใสและขาดการตรวจสอบ เจาหนาที่ ของรัฐมี อํานาจในการใช ดุลพิ นิจตามตําแหน ง
หนาที่อยางกวางขวาง โดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถวงดุลอํานาจที่เหมาะสม
2. การไดรับคาตอบแทนการทํางานที่ไมเหมาะสม (Low Salary)
3. ความโลภเนื่องจากความไมรูจักพอ แมจะมีคาตอบแทนที่สูงและมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีอยูแลว
4. การขาดคุณธรรม เจาหนาที่ของรัฐขาดสํานึกในคุณธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตและการทํางาน
5. การขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ซึ่งปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณและขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
โดยที่ สสวท. ได ส รุ ป ยุ ท ธศาสตร ป องกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ จ ะดํ าเนิ น การ จํ านวน 5 ยุ ท ธศาสตร
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต”
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
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รายละเอียดแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
เปาหมาย สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ/แนวทางตามกลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
1. การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคม 1. การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร/
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
2.1 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
มาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของเครือขาย
ตอตานการทุจริต (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
3.1 สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต
1. การพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ
สสวท.
3.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
1. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและ
การทุจริต
เอกชนเพื่อตอตานการทุจริตภาครัฐ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมฯ
1. เผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

1 ครั้ง

1. กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัตติ นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1. จํานวนผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต/ รอยละ 50
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
1. จัดกิจกรรมเพื่อใหเครือขายดําเนินการ
1 ครั้ง
รวมกัน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

30,000 บาท - คณะทํางาน ITA
- คณะทํางาน ITA
- ฝายสื่อสารภาพลักษณ
องคกร
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

60,000 บาท - คณะทํางาน ITA
- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ

- คณะทํางาน ITA
- ฝายกฎหมาย
- คณะทํางาน ITA
- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
เปาหมาย ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
1. พัฒนากลไกกําหนดใหผูบริหารแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต
1.1 กําหนดใหผูอํานวยการประกาศ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตตอ
ประชาชน
1.2 สนับสนุนใหหนวยงานภายในกําหนด
กลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

1. การประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพร
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เฟซบุก

ตัวชี้วัด

เผยแพรประกาศเจตจํานง แตละปงบประมาณ
เผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต
เฟซบุก
1. การจัดประชุมเพื่อกําหนดกลยุทธและมาตรการ จัดประชุมกับหนวยงานภายในเพือ่ ทําความ
ในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน
เขาใจในการดําเนินการ

เปาหมาย

1 ครั้ง

1 ครั้ง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

- คณะทํางาน ITA
- ฝายสื่อสารภาพลักษณ
องคกร
- คณะทํางาน ITA
- ผูบริหาร สสวท.
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ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เปาหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ การ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบาย
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบาย
ที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสีย่ ง
และการใชจา ยงบประมาณ
2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม
และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบาย
อยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกร

โครงการ/กิจกรรม
1. การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับนโยบายผานทางเว็บไซต เฟซบุก
2. แผนการบริหารความเสีย่ งการทุจริตของ
สสวท. ประจําป 2563

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งเผยแพรขอมูล

1. การประชาสัมพันธความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต การสราง
มาตรฐานความโปรงใส เชน กฎหมาย/ระเบียบ
ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติตอขอมูลขาวสารของ
เจาหนาที่

เปาหมาย
1 ครั้ง
1 ฉบับ

3 ชองทาง

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน
- คณะทํางาน ITA
- ฝายสื่อสารภาพลักษณ
องคกร
- คณะทํางาน ITA
- ผูบริหาร สสวท.

- ฝายสื่อสารภาพลักษณ
องคกร
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย
1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกัน
การทุจริต
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไข
ปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมในการปองกันการทุจริต
1.3 พัฒนากลไกกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปองกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูเขารวมกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
ประจําป
การทุจริตประจําป
1. การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ รอยละของผูเ ขารับการอบรม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
1. การจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิ านตาม
แผนปฏิบัติการแตละไตรมาส

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต 1. การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดาน จํานวนโครงการทีผ่ ูบริหารเขารวมกิจกรรมที่มี
ตางๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การเปน บทบาทในการสงเสริมปองกันเพื่อยับยั้งการ
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟง ทุจริตในองคกร
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเปนตน

เปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

รอยละ 90

- คณะทํางาน ITA

รอยละ 70

- ฝายทรัพยากร
บุคคลฯ

4 รายงาน

- ฝายตรวจสอบภายใน
- ฝายกฎหมาย
- คณะทํางาน ITA

3 ครั้ง

ผูบริหาร สสวท.
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มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปญหาการทุจริต
3.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกีย่ วกับการ
ปองกันการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน
การทุจริต
5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
5.2 ตอยอด ขยายผลองคความรูเชิง
สรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

1. การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทาง
เว็บไซตสํานักงาน

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้งในการเผยแพรประกาศการจัดซื้อ
จัดจาง

เปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ทุก
โครงการ

- ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน จํานวนการประชาสัมพันธ
และปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ

3 ชองทาง

- คณะทํางาน ITA
- ฝายสื่อสารภาพลักษณ
องคกร

1. การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

รอยละของเจาหนาที่เขาฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

รอยละ 90

- คณะทํางาน ITA
- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ

1. โครงการการมีสวนรวมในองคความรู
การปองกันการทุจริต

การเผยแพรองคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับ
การปองกันการทุจริต

4 ครั้ง

- คณะทํางาน ITA
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการ
ทุจริต
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียน 1. การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอ
ของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี รองเรียน/รองทุกข
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจ 1. การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน
ตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
- การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็นและปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
2. การจัดการและแจงผลขอรองเรียน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข

1 หลักเกณฑ

ชองทางการรองเรียน

5 ชองทาง

รอยละของขอรองเรียนที่แจงผลการดําเนินการ รอยละ 100
แกผูรองเรียน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

- ฝายกฎหมาย
- ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
- ผูบริหาร สสวท.
- ฝายกฎหมาย
- ผูบริหาร สสวท.
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายกฎหมาย
- ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข
- ผูบริหาร สสวท.

