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คํานํา 

คณะรัฐมนตรมีีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance 

and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล 

ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก (1) สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต (2) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริต (3) สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

การปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานของรัฐ จึงไดจัดทําแผนปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ข้ึน และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกัน

และปราบปรามทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

หนวยงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม   

                                                       (ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค) 

                                                       ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 



2 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี สสวท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังแผนระยะยาวและ

ระยะสั้น เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วิสัยทัศน 

สุจริตโปรงใส มุงม่ันในความดี ซ่ือสัตยสามัคคี ยึดถือไวใหม่ันคง 

กลยุทธ 

1. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

2. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

3. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในหนวยงาน 

4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 

5. พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

6. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

7. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 

8. พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

9. เปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

10. ศึกษาและกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)     

ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและบุคลากรมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

2. สรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการพัฒนาเครือขาย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

3. สรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจนโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. หนวยงานมีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น  

2. มีการปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกพนักงานและบุคลากรของหนวยงาน 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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3. มีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสรางความเขมแข็งของ

เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. หนวยงานมีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีดี 

เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น 

ปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการทุจริต  

ปจจัยท่ีทําใหเกิดการทุจริตท้ังในดานระบบบริหารงานและดานบุคลากร ประกอบดวย 

1. การขาดความโปรงใสและขาดการตรวจสอบ เจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจในการใชดุลพินิจตามตําแหนง

หนาท่ีอยางกวางขวาง โดยขาดมาตรการตรวจสอบท่ีเพียงพอและขาดการถวงดุลอํานาจท่ีเหมาะสม  

2. การไดรับคาตอบแทนการทํางานท่ีไมเหมาะสม (Low Salary)  

3. ความโลภเนื่องจากความไมรูจักพอ แมจะมีคาตอบแทนท่ีสูงและมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีอยูแลว 

4. การขาดคุณธรรม เจาหนาท่ีของรัฐขาดสํานึกในคุณธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตและการทํางาน  

5. การขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ซ่ึงปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณและขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  

โดยท่ี สสวท. ไดสรุปยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริต ท่ีจะดําเนินการ จํานวน 5 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต” 

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตรท่ี 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
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รายละเอียดแผนปฏบิัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

เปาหมาย สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ/แนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

1. สงเสรมิใหมีระบบและกระบวนการกลอม

เกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจรติ 

     

   1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 1. การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 

คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ี 

1. กิจกรรมรณรงคสรางจติสํานึกดานคุณธรรม

จริยธรรมฯ 

1 ครั้ง 30,000 บาท -  คณะทํางาน ITA 

   1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคม

เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1. การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร/

ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและความโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 

1. เผยแพรขอมลูขาวสารความรูเก่ียวของกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1 ครั้ง  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายสื่อสารภาพลักษณ 

  องคกร 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

     

   2.1 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ

ปฏิบัติงานตอตานการทุจรติ 

1. การสรางจติสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนัก     

ในการปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ครั้ง 60,000 บาท - คณะทํางาน ITA 

- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ 

3. เสริมพลังการมสีวนรวมของเครอืขาย

ตอตานการทุจริต (Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  

     

   3.1 สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต 1. การพัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตของ 

สสวท. 

1. จํานวนผูเขารวมเครือขายตอตานการทุจริต/

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

รอยละ 50  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายกฎหมาย 

   3.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน  

การทุจริต 

1. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือตอตานการทุจริตภาครฐั 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือใหเครือขายดําเนินการ

รวมกัน 

1 ครั้ง  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

เปาหมาย ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

1. พัฒนากลไกกําหนดใหผูบริหารแสดง

เจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

     

   1.1 กําหนดใหผูอํานวยการประกาศ

เจตจํานงในการตอตานการทุจริตตอ

ประชาชน 

1. การประกาศเจตจํานงสุจรติเผยแพร

ประชาสมัพันธผานทางเว็บไซต เฟซบุก 

เผยแพรประกาศเจตจํานง แตละปงบประมาณ

เผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต           

เฟซบุก 

1 ครั้ง  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายสื่อสารภาพลักษณ 

  องคกร 

   1.2 สนับสนุนใหหนวยงานภายในกําหนด

กลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริต 

1. การจัดประชุมเพ่ือกําหนดกลยุทธและมาตรการ

ในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภายใน 

จัดประชุมกับหนวยงานภายในเพ่ือทําความ

เขาใจในการดําเนินการ 

1 ครั้ง  - คณะทํางาน ITA 

- ผูบริหาร สสวท. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปาหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

  2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภบิาล 

1. การเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร   

ท่ีเก่ียวของกับนโยบายผานทางเว็บไซต เฟซบุก 

2. แผนการบริหารความเสีย่งการทุจริตของ 

สสวท. ประจําป 2563 

จํานวนครั้งเผยแพรขอมลู 1 ครั้ง 

 

1 ฉบับ 

 - คณะทํางาน ITA 

- ฝายสื่อสารภาพลักษณ 

  องคกร 

- คณะทํางาน ITA 

- ผูบริหาร สสวท. 

   1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ

กับนโยบาย 

   1.2  พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบาย

ตามหลักธรรมาภิบาล 

   1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรบันโยบาย

ท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

   1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสีย่ง

และการใชจายงบประมาณ 

  

2. สงเสรมิใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม 

และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร 

     

   2.1 เผยแพรองคความรูในการดาํเนินนโยบาย

อยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกร 

1. การประชาสมัพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต การสราง

มาตรฐานความโปรงใส เชน กฎหมาย/ระเบียบ

ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติตอขอมูลขาวสารของ

เจาหนาท่ี 

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 3 ชองทาง  - ฝายสื่อสารภาพลักษณ 

  องคกร 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

  2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

  3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกัน     

การทุจริต 

     

   1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไข

ปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1. กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําป 

ผูเขารวมกิจกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประจาํป 

รอยละ 90  - คณะทํางาน ITA 

   1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการ

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมในการปองกันการทุจริต 

1. การจัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รอยละของผูเขารับการอบรม รอยละ 70  - ฝายทรัพยากร 

  บุคคลฯ 

   1.3 พัฒนากลไกกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปองกันการทุจริต 

1. การจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัิติการ 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานตาม

แผนปฏิบัติการแตละไตรมาส 

 

4 รายงาน  - ฝายตรวจสอบภายใน 

- ฝายกฎหมาย 

- คณะทํางาน ITA 

 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยัง้การทุจริต      

   2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยัง้การทุจริต 

 

 

 

1. การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดาน

ตางๆ เชน การทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี การเปน

ประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเปนตน 

จํานวนโครงการท่ีผูบริหารเขารวมกิจกรรมท่ีมี

บทบาทในการสงเสริมปองกันเพ่ือยับยั้งการ

ทุจริตในองคกร 

3 ครั้ง  ผูบริหาร สสวท. 
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มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือลดปญหาการทุจริต 

     

   3.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ศึกษา เรียนรู และหาขอมลูเก่ียวกับการ

ปองกันการทุจริต 

1. การเผยแพรประกาศจัดซื้อจดัจางผานทาง

เว็บไซตสํานักงาน 

จํานวนครั้งในการเผยแพรประกาศการจัดซื้อ

จัดจาง 

ทุก

โครงการ 

 - ฝายจัดซื้อและพัสดุ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ     

เชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

     

   4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร

สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตใหประชาชนทราบ 

จํานวนการประชาสัมพันธ 3 ชองทาง  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายสื่อสารภาพลักษณ 

  องคกร 

5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง

สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน   

การทุจริต 

     

   5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากร

ดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

1. การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแก

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง  

รอยละของเจาหนาท่ีเขาฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

รอยละ 90  - คณะทํางาน ITA 

- ฝายทรัพยากรบุคคลฯ 

   5.2 ตอยอด ขยายผลองคความรูเชิง

สรางสรรค สําหรบัการปองกันการทุจริต 

1. โครงการการมีสวนรวมในองคความรู               

การปองกันการทุจริต  

การเผยแพรองคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับ

การปองกันการทุจริต 

4 ครั้ง  - คณะทํางาน ITA 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปาหมาย 1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ/ 

ผูสนับสนุน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการ

ทุจริต 

     

   1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียน

ของหนวยงานตอตานการทุจรติตาง ๆ ใหมี

ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

1. การทบทวนหลักเกณฑวิธีการรบัฟงขอ

รองเรียน/รองทุกข 

หลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 1 หลักเกณฑ  - ฝายกฎหมาย 

- ศูนยรับเรื่อง 

  รองเรียนรองทุกข 

- ผูบริหาร สสวท. 

   1.2 การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจ

ตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

1. การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน 

- การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ

คิดเห็นและปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

ชองทางการรองเรียน 5 ชองทาง  - ฝายกฎหมาย 

- ผูบริหาร สสวท. 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. การจัดการและแจงผลขอรองเรยีน รอยละของขอรองเรยีนท่ีแจงผลการดําเนินการ

แกผูรองเรียน 

รอยละ 100  - ฝายกฎหมาย 

- ศูนยรับเรื่อง 

 รองเรียนรองทุกข 

- ผูบริหาร สสวท. 
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