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คํานํา 

ตามที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570  เพ่ือดําเนินการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงานบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม และขับเคลื่อนการดําเนินงาน       

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศนที่ กําหนดไวแลว ซึ่ง สสวท. ยังคงตระหนักถึงความสําคัญในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในหนวยงานอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดมีนโยบายกําหนด           

การพัฒนาการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางรายงานขอเสนอเชิงนโยบายขององคการเพ่ือความรวมมือ    

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 

ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ของหนวยงานภาครัฐและ

บุคลากร ใหมีศักยภาพพรอมในการบริหารงานภาครัฐครบถวนทุกมิติ ต้ังแตการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

ในระดับองคกร การเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารงานภาครัฐ และการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนในการสอดสองพฤติกรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการประเมินและตัวช้ีวัดที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพอีกดวย  

  สสวท. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

       (ศาสตราจารยชูกิจ ลมิปจํานงค) 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

1 กุมภาพันธ 2565 



1. หลักการและเหตุผล  

 

สถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ เปนปญหาที่ เกิดขึ้น 

ในสังคมไทยมาอยางตอเน่ืองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น

เรื่อย ๆ สืบเน่ืองมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสํานึกในการ

แยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหาย     

อยางรายแรง มีการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบ

ของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ี ถึงแมทุกภาคสวนในสังคมมีความต่ืนตัว

และเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม การรับรูการทุจริตของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรู

การทุจริตของประเทศไทย  โดยรัฐบาลไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส 

และมีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตสํานึก

คานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและใหผูปฏิบัติงาน มีความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งมีวัตถุประสงคใหภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ    

มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสราง

จิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตาน    

การทุจริต จะเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในป 2580  

ซึ่งตอมาไดมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเปาหมาย

หลักเพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ 

เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน”  

ทุกกลุมในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม   

ในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบทสภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ

หนวยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เก่ียวของในการปราบปราม

การทุจริต 

 



 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบดวย 2 แผนยอย ไดแก  

1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุงการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ  

ในสวนการพัฒนาคน เนนการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคม โดยกลุมเด็กและเยาวชน เนนการปลูกฝง 

และหลอหลอมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ        

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้ังแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุมประชาชนทั่วไป เนนการสรางวัฒนธรรม และพฤติกรรม

สุจริต ควบคูกับสงเสริมการมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุมขาราชการ และเจาหนาที่    

ของรัฐ สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน    

พรอมกับสรางจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรในการตอตานการทุจริต สนับสนุนการมีสวนรวมเปนเครือขาย

เฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแสการทุจริต พรอมทั้งจัดใหมีมาตรการสนับสนุนและคุมครอง ผูแจงเบาะแส 

ใหความสําคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งระดับประเทศ   

และทองถิ่นใหมีเจตนารมณที่แนวแน ในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม รวมทั้งสงเสริมใหมีการกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอยางเขมขน  

ในสวนของการพัฒนา “ระบบ” จะใหความสําคัญกับการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ

ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ

หนวยงาน พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือและมาตรการเพ่ือสรางความโปรงใส ตรวจสอบได    

และปดโอกาสในการกระทําการทุจริต ทําใหการทุจริตคอรรัปชันทําไดยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ    

และลงโทษ พรอมทั้งการสรางความไววางใจของประชาชนตอภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษใหหนัก และการตัดสินคดี

ที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือใหการกระทําการทุจริตเปนสิ่งที่ “ได” ไมคุม “เสีย” ทั้งน้ี ในการดําเนินการ    

ตามแนวทางของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ ประชาชน

คนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในสวนคดีของหนวยงาน และคดีของ      

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง โดยมีโครงการสําคัญที่ทุกหนวยงานที่เก่ียวของตอง

รวมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝงวิธีคิด สรางจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต และการแยกแยะผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม และโครงการสรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริตอยางมีสวนรวม  

2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการ

และกลไกที่เก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบ้ืองตน การดําเนินการ

ทางคดี การยึด/อายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิด การตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 

ใหมีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมาย  

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัล การ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลที่สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง  

การเช่ือมโยงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนระหวางหนวยงาน การบูรณาการงานคดี การพัฒนาและเช่ือมโยง

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินที่ทันสมัย การจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรู      

ดานการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่                

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตาน      



การทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ การดำเนินการตามแผนยอยการปราบปรามการทุจริตตองการ

บรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ โครงการสําคัญ

ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสรางนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก  

    
แนวทางการพฒันา  

1) ปลูกและปลกุจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอ

หลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ 

“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่ งใด             

เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน      

ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม 

และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา

ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม 

ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน

การสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน ใหขาราชการ

และเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส  

3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เน่ืองจากผูบริหารประเทศ/ทองถิ่น/

ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่ วไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบ  

แกประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว 

ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง    

ทางการเมืองเพ่ือสรางนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง  

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ มุงเนน

การสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ     

มีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต โดยการ

พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริต         

ที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด

การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน

ขนาดใหญของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแตขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผล

หลังการดําเนินโครงการ  



5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  

ของเจาหนาที่ เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง

มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของ      

ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ     

โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน การเขาถึง

ขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูล

สาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน  

ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและ          

การดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การต่ืนตัว     

และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชันที่มีอยูใกลตัว  

โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูช้ีเบาะแสที่สามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส  

นอกจากน้ี ตามแนวทางรายงานขอเสนอเชิงนโยบาย ขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ไดเสนอ 3 มาตรการ

เรงดวน คือ 

มาตรการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการตามมาตรฐาน และแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Prevention and Management) โดย OECD เห็นวา ควรดําเนินการ 

3 มาตรการยอย คือ   

(1) บูรณาการมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลังและการประเมิน ITA       

ใหสะทอนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมระดับองคกร (Enterprise Risk Management)  

(2) ซักซอมความเขาใจใหแกผูบริหารระดับสูง ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐเก่ียวกับ

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งควรเปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง และไมควร    

ใหเปนภาระของฝายตรวจสอบภายในเพียงหนวยงานเดียว  

(3) ปรับปรุงแนวทางการนําผลการประเมิน ITA ใหสามารถนําไปใชประโยชน ในการบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริตภายในองคกร เพ่ือไมใหการประเมิน ITA เปนเพียงพิธีกรรมที่ตองดําเนินการทุกป        

โดยดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทุจริตของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยวิทยาการขอมูล (Data Science) เพ่ือใหเกิดระบบกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุจริตภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนไดอยางสูงสุด

จากชุดขอมูลตาง ๆ ขององคกร 

มาตรการที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ

ทางวินัย (Disciplinary Mechanisms and Sanctions) ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติมาตรฐาน      

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย OECD พบวา ประเทศไทยยังไมสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ         



และกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เก่ียวกับกระบวนการทางวินัย

และประมวลจริยธรรมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และที่สําคัญยังขาดหลักสูตรและคูมือกรณีศึกษาที่ได

จากการถอดบทเรียนจากสถานการณการทํางานจริง รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาทางจริยธรรมที่เปน

รูปธรรม ทําใหเกิดความคลุมเครือและยากลําบากในการนําประมวลจริยธรรมไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ

สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  OECD จึงเสนอใหหนวยงานที่เก่ียวของเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํา

ฐานขอมูลกรณีศึกษาเก่ียวกับปญหาดานจริยธรรม และการขัดกันแหงผลประโยชน โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของ

กับการรับของฝากของกํานัล กระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม และการเจรจาตกลงผลประโยชนกับคูสัญญา

ของสวนราชการ เพ่ือจัดทําชุดการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับแนวทางการจัดการปญหา

ดานจริยธรรม และการขัดกันแหงผลประโยชนใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐสามารถศึกษาและทบทวน     

ไดตลอดเวลาตามความตองการ 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (กธจ.) ในฐานะตัวแทน

ภาคประชาชนผูสอดสองการทํางานของภาครัฐ OECD เห็นวา ประเทศไทยควรเปดโอกาสใหผูแจงเบาะแส   

การทุจริตสามารถเลือกชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตได โดยภาครัฐควรมีกฎหมายและมาตรการปกปอง    

ผูแจงเบาะแสการกระทําผิดคดีทุจริต (Whistleblower Protection) ที่ชัดเจนและเปนเอกเทศจากระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการุจริตแหงชาติ วาดวยการคุมครองและชวยเหลือพยาน พ.ศ. 2562 

และพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และควรเรงรัดมาตรการ

เสริมสรางความเขมแข็ง ของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการ

สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในราชการบริหารสวนภูมิภาคและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   โดยควรมีกลไกที่เปนระบบและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการคุมครองของผูแจง

เบาะแส การกระทําผิดคดีทุจริต เชน เทคโนโลยีบลอกเชน (Blockchain Technology) เปนตน   

การวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

เน่ืองจากการจัดทําโครงการสําคัญในชวงปงบประมาณ 2566 -2570 คณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ             

บนฐานขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายในหวงปที่ 2 (2566-2570)   

 



 

ประเด็นสําคัญในการจัดทําแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการ) คือ การวิเคราะหหวงโซคุณคา 

(Value Chain) เพ่ือกําหนดกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท โดยการจัดทํา

นโยบาย กําหนดกลไก กิจกรรมโครงการที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนกลยุทธที่จะขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย          

ที่กําหนด  

 

ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญกับการระบุปญหาให ชัดเจน และวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริง  

ไมกําหนดปญหาสวนตัว แตเปน “ปญหาสาธารณะ” ที่นาจะตองถูกทําใหแกไขดวย “เงินสาธารณะ” และ 

ไมควรระบุแนวทางการแกไขในการระบุปญหา เน่ืองจากจะทําใหเกิดกรอบความคิดในการจัดการกับปญหา 

ที่ไดระบุขึ้น   เมื่อระบุปญหาแลว จึงกําหนดกลไกเพ่ือจัดการกับปญหาในปจจุบัน และเตรียมการรองรับกับ    

การเปลี่ยนแปลงใหม  

นอกจากน้ี ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ จะตองพิจารณาดําเนินการสวนอ่ืนๆ ที่สําคัญ ไดแก 

• แนวโนมความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Trend) เพ่ือวางแผนรองรับสถานการณในอนาคต เชน 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล   

• การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) โดยการมองเปาหมายรวมกัน 

• คิดครบทุกสวน (System Integration) ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบโครงสราง

พ้ืนฐานและปจจัยแวดลอม และการจัดการความรูที่เกี่ยวของ 

• การเขาใจชองวางในการทํางานรวมกัน (Gap) ทั้งการดําเนินงานของภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ 

• ฐานขอมูลเชิงประจักษ (Evidence based) ที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจาก

โครงการ โดยควรมีการวางระบบประเมินผลฝงกับโครงการ เพ่ือใชในการประเมินติดตามผลสําเร็จของโครงการดวย 

นอกจากน้ี ในการพิจารณาโครงการดังกลาว ก็จะตองพิจารณาวา กิจกรรมใดที่สรางผลสัมฤทธ์ิ 

(Impact) ไดดีกวา มีการจัดลําดับความสําคัญ  (Priority) และกําหนดตัวช้ีวัดในระดับโครงการ 

จากบทวิเคราะหและขอเสนอแนะตามความรวมมือโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

(UNDP) ประจําประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) สรุปไดวา ปญหา/อุปสรรค เปนความทาทายสําคัญที่หนวยงานตอตานการทุจริต (Anti-corruption 



Agencies: ACAs) ตองเผชิญน้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. ตลอดจนหนวยงานตอตานการทุจริตตองไดรับการสนับสนุน

จากทั้งหนวยงานระดับสูงและสาธารณะ และปจจัยแหงความสําเร็จ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบ     

อยูที่การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ วัดไดอยางตอเน่ืองและใหมีผูมีสวนไดสวนเสียทราบผล        

การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา   

การกําหนดแนวทางดังกลาว มีพ้ืนฐานบนคําตอบที่เห็นไดชัดเจนจากประเด็นคําถามเบ้ืองตน    

4 ประเด็น ดังน้ี  

1. วัตถุประสงคชัดเจน “สิ่งใดคือสิ่งที่พยายามใหบรรลุตามวัตถุประสงค” 

2. การกําหนดเสนทางสูความสําเร็จที่ปฏิบัติไดจริงและเหมาะสม “จะบรรลุเปาหมายไดอยางไร” 

3. การดําเนินงานทําใหเกิดผลงานและหลักฐาน “กิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินการตามแผน

หรือไม และไดผลลัพธตามที่คาดหวังหรือไม” 

4. การพัฒนามีความชัดเจน “ผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของตระหนักถึงการพัฒนาสงผลให   

การรับรูเปลี่ยนแปลงหรือไม” 

สสวท. จึงไดกําหนดสภาพปญหาจากการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ผานมา โดยนําผลการประเมิน ITA ในแตละป มาวิเคราะหตามกําหนดแนวทางแกไข ดังน้ี  

ผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 

1. การปฏิบัติหนาที่ การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน

ในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยาง        

เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน    

อยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะ      

การปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรูในประเด็นที่เก่ียวของ

กับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับ

การปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณี

การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับ

สินบนไดในอนาคต 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

2) สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่จาก ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

3) พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญ

กับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร        

ในหนวยงานของทานมากขึ้น 

4) ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป 

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 



5) เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานโดยตองใหความสําคัญกับการ

ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

6) ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผู อ่ืนวาเปนไปตามขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

2. การใชงบประมาณ การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของ

หนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 

เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง

ตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการ     

เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป     

ของหนวยงานของทานมากขึ้น 

2) สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

3) สงเสริมใหหนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน 

4) เพ่ิมกลไกกํากับใหหนวยงานของทานใชจายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา          

และไมบิดเบือนวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

5) เพ่ิมการกํากับ โดยมีภาพสะทอนวาหนวยงานของทาน อาจมีการใชจายงบประมาณ      

เพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

6) เพ่ิมกลไกการกํากับ โดยมีภาพสะทอนวาบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

3. การใชอํานาจ การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของ

ตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให

สิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการให

ผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา หรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากน้ี ยังประเมินเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจการซื้อขายตําแหนง หรือการเอ้ือ

ผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน หากพบการทุจริตในหนวยงาน 

2) สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

3) เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 



4) เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานโดยตองใหความสําคัญกับการ

ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

5) ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผู อ่ืนวาเปนไปตามขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

6) แสวงหามาตรการปองกันไมใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานถูกแทรกแซง

จากผูมีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหนง หรือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมหรือพวกพอง 

4. การใชทรัพยสินของราชการ  การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของ

ราชการ ในประเด็นที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงาน

ไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร

ภายในหน วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน วยงาน ซึ่ งหน วยงานจะตองมีกระบวนการ 

ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการใช

ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงาน

จะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

ผลการประเมิน  อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานของทานในการใชทรัพยสินของ

ราชการที่ถูกตอง 

2) เพ่ิมการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ    

ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 

3) เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ

นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

4) เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5) ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิ บั ติงานใหบริการแกผู อ่ืนวาเปนไปตามขั้นตอน             

หรือระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

6) เพ่ิมการกํากับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนวยงานของทานตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

7)  เพ่ิมการกํากับ โดยมีภาพสะทอนวาหนวยงานของทาน อาจมีการใชจายงบประมาณ       

เพ่ือประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

8) เพ่ิมกลไกการกํากับ โดยมีภาพสะทอนวาบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 

ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

5. การแกไขปญหาการทุจริต การรับรูของบุคลากร ภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการ

ทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต

อยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไข



ปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของ

หนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเช่ือมั่นใหบุคลากร

ภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากน้ี หนวยงานจะตองมีกระบวนการ

เฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายใน

และภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริต 

ผลการประเมิน  อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1)  สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน หากพบการทุจริตในหนวยงาน 

2)  แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง 

3)  สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4)  เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5)  เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานโดยตองใหความสําคัญ        

กับการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

  

ผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอการคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิ บั ติ  รวมถึ งจะตองให ขอมู ล เกี่ ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหน วยงาน แกผู รับบริการ  

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่

อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรูเก่ียวกับการบริหารงาน

และการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก  

ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง 

ผลการประเมิน  อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

2) สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการ

การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน หากพบการทุจริตในหนวยงาน 

3) พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญ

กับงานมากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร        

ในหนวยงานของทานมากขึ้น 



4) ใหตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป 

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

5) ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผู อ่ืนวาเปนไปตามขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

6) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ 

ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน         

ควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน 

นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน  อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทาง            

ที่หลากหลายมากขึ้น 

2) สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น 

  

8. การปรับปรุงการทํางาน การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  

ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี    

มาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ

หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

ทั้งน้ี นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง

การดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

ผลการประเมิน  อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น 

2) ใหตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผู อ่ืนวาเปนไปตามขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาที่กําหนดมากนอยเพียงใด 

  

 



การตรวจแบบเปดเผยขอมูล (OIT) 

9. การเปดเผยขอมูล การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผย

ขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ

ใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต และการเปดโอกาส   

ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ       

การดําเนินงานของหนวยงาน 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพ่ิมชองทาง            

ที่หลากหลายมากขึ้น 

2) สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น 

 10. การปองกันการทุจริต ประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน 

เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการ

เพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต      

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน    

การทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูล          

ในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงาน ใหลดนอยลงหรือ             

ไมสามารถเกิดขึ้นได 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานอยางจริงจัง 

2) สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

3) เพ่ิมมาตรการสงเสริมใหหนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

4) เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานโดยตองใหความสําคัญ กับการ

ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

 ซึ่งเมื่อประกอบกับรางแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่กําหนดวิสัยทัศน “ สสวท. เปนองคกรที่เนนการใชดิจิทัลและนวัตกรรม

ในการขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาและ



ยกระดับทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะที่สอดคลองและเทาทันพัฒนาการของโลก” โดยมียุทธศาสตร 5 ดาน 

ดังน้ี 

1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ ตนแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและเครื่องมือวัดและประเมินผล      

การเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับนักเรียนในแตละชวงวัย 

2. พัฒนาและขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

3. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะดวยวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

อยางมีสวนรวมใหสอดคลองและเทาทันพัฒนาการของโลก 

4. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5. พัฒนาความเปนเลิศขององคกรที่เนนการใชดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางมีคุณภาพ 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลขางตนแลว   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) จึงไดกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 ดังน้ี 

 1. การเสริมสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับ  

1.1 ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด และความตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงจริยธรรม วิชาชีพ และการดําเนินกระบวนการทางวินัย      

กับผูกระทําผิด   

1.2 การใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน (การเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ)   

1.3 การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ การใชอํานาจสั่งการ รวมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 

1.4 การเผยแพรแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือให

บุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

ของหนวยงาน 

1.5 การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน นโยบายของผูบริหารสูงสุดในการตอตาน

การทุจริต กระบวนการเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนความเช่ือมั่นของบุคลากร

ภายในในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงาน    

แนวทางดําเนินการ 

1) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรภายใน สสวท. ใหมีความเปดเผย โปรงใส ถูกตอง 

เปนธรรม ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การกําหนด



ขั้นตอนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การสราง

จิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่

การงาน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส     

2) การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญ 

สสวท. และนโยบายและกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ในหลากหลายชองทาง      

การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลกรณีศึกษา จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ที่บุคลากรสามารถศึกษาและทบทวนไดงาย รวมถึงสงเสริมการสรางนวัตกรรมการเรียนรู และการมีสวนรวม   

ของบุคลากรภายในในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ของหนวยงาน รวมถึงการอํานวยความสะดวกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงาน           

แกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ            

ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน การพัฒนากระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข รวมถึงระบบการรับฟงความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เพ่ือพัฒนาการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางดําเนินการ 

1) การปรับปรุงระบบการเผยแพรขอมูลของหนวยงานตอสาธารณชน ผานชองทางตาง ๆ 

โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือประชาชนทั่วไป 

สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการของหนวยงานไดงาย และไมซับซอน   

2) สรางความรูความเขาใจ การยอมรับและเช่ือมั่นใหแกผูรับบริการ รวมทั้งเปดโอกาส     

ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. 

3) การพัฒนากระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข และระบบการรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ การประเมินความพึงพอใจ ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน       

ไดสวนเสีย ในโครงการที่มีความสําคัญ รวมถึงการกําหนดมาตรการสนับสนุนและคุมครองความปลอดภัยใหแก

ผูใหขอมูล   

3. การปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ

ทํางานของหนวยงานใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมไปถึงการพิจารณานําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

แนวทางดําเนินการ 

1) การปรับปรุงกระบวนการบริการของหนวยงาน ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได โดยพิจารณาการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใช

ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานสวนตน   



2) การพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอน    

การดําเนินงาน รวมถึงการเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยสรางนวัตกรรม และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เขามา     

มีสวนสนับสนุนในการดําเนินงาน 

4. การพัฒนากิจกรรมการปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต         

และ มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน        

การทุจริต เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันการเกิดปญหาการทุจริตในหนวยงาน   

 

แนวทางดําเนินการ 

1) การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร เพ่ือเปนผูนําที่เปนตนแบบในการดําเนินการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดมีการประกาศเจตจํานงสุจริตเพ่ือแจงใหบุคลากรภายในและประชาชน

ทั่วไปไดรับทราบแนวคิดและนโยบายสําคัญในแตละป  

2) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต   เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และสงเสริมใหมีการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในโครงการ/กิจกรรม ต้ังแตขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน 

ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

3) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีเจตจํานงในการ

ตอตานการทุจริต พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต ประยุกต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

4) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต โดยการ

พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มี

ประสิทธิภาพ    

5) การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการดําเนินการทางจริยธรรม และการดําเนินการ

ทางวินัย และการลงโทษทางวินัย  

6) วางแผนและกําหนดเครื่องมือในการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต     

 

 

 

 

 

 

 

 



สสวท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน 

ยึดมั่นในวินัย ใสใจในคุณธรรม จริยธรรม รวมปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร 

1) การเสริมสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ  

2) การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย      

ของหนวยงาน   

3) การปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ

ทํางานของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

4) การพัฒนากิจกรรมการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันการเกิดปญหา        

การทุจริตในหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานและบุคลากรมีวินัย และยึดมั่น     

ในคุณธรรมและจริยธรรม  รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชนของทาง

ราชการเปนหลัก 

2. สรางแนวรวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการ

พัฒนาเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

3. สรางกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปดวยความชัดเจน

โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม     

การทุจริต  

 

หนวยดําเนินการ  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)   

 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 



ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. หนวยงานมีมาตรฐาน โปรงใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน  

2. มีการปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกพนักงานและบุคลากร

ของหนวยงาน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกบุคลากรของ

หนวยงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

3. มีการสงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสราง

ความเขมแข็งของเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. หนวยงานมีกลไกในการปองกันและตอตานการทุจริต มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ   

การปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

   

บทสรปุ  

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. และเพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงาน ปฏิบัติงานในดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวังไว สามารถแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานหรือเจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยาง    

เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตองบูรณาการ

และอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และจะตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ   

ความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังและตอเน่ืองก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง รวมถึงสงผล

ตอภาพลักษณของ สสวท. ไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

ยุทธศาสตรที่ 1 “การเสริมสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ” 

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ดานการ

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด และ

ความตระหนักถึงความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง

จริยธรรม วิชาชีพ และการดําเนินกระบวนการทางวินัยกับผูกระทําผิด   

 

1.1 สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรภายใน สสวท. ใหมีความเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม 

ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การกําหนด

ขั้นตอนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

1.2 การสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร ปรับฐานความคิด

ใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต  

1.3 เรงรัดการกํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ สงเสริมการมีสวน

รวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส รวมถึงมาตรการการคุมครอง             

ผูแจงเบาะแส     

2. การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ดานการใช

จายเงินงบประมาณของหนวยงาน การบริหารงานบุคคล และการใช

ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

2.1 การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจดานการใชจายเงินงบประมาณของ

หนวยงาน การบริหารงานบุคคล และการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

2.2 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบ การเฝาระวัง สอดสอง 

ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส รวมถึงมาตรการการคุมครองผูแจงเบาะแส จัดชองทางให

บุคลากรภายในสอบถามขอมูลดานการบริหารงานบุคคลในชองทางที่หลากหลาย    



 

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

3. การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ดานการ

แกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน  นโยบายของผูบริหารสูงสุดใน

การตอตานการทุจริต  กระบวนการเฝาระวังตรวจสอบการทุจริต

ภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ 

จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน ตลอดจน

ความเช่ือมั่นของบุคลากรภายในในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต

ภายในหนวยงาน   

การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ สสวท. ในหลากหลายชองทาง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน  เก็บ

รวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลกรณีศึกษา จัดทําสื่อประชาสัมพันธที่บุคลากรสามารถศึกษาและ

ทบทวนไดงาย รวมถึงสงเสริมการสรางนวัตกรรมการเรียนรู และการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน 

ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรงุคุณภาพการดําเนนิงานตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน   

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี

สวนไดสวนเสียของหนวยงาน รวมถึงการอํานวยความสะดวกขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงาน แกผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน

เรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงได

งาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน 

การพัฒนากระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข รวมถึงระบบการรับฟง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เพ่ือพัฒนาการสื่อสาร

กับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนากลไกกําหนดใหผูบริหารแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

1.1  การปรับปรุงระบบการเผยแพรขอมูลของหนวยงานตอสาธารณชน ผานชองทางตาง ๆ โดย

ขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือประชาชนทั่วไป 

สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการของหนวยงานไดงาย และไมซับซอน     

1.2 สรางความรูความเขาใจ การยอมรับและเช่ือมั่นใหแกผูรับบริการ รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. 

1.3 การพัฒนากระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข และระบบการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน/การใหบริการ การประเมินความพึงพอใจ ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย ในโครงการที่มีความสําคญั รวมถึงการกําหนดมาตรการสนับสนุนและคุมครองความปลอดภัย

ใหแกผูใหขอมลู  

 

  

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1.  การปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น รวมไปถึงการพิจารณานําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน  

เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

1.1 การปรับปรุงกระบวนการบริการของหนวยงาน ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได โดยพิจารณาการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการ

ใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

1.2 การพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

รวมถึงการเขาถึงขอมูลของประชาชน   โดยสรางนวัตกรรม และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เขามามีสวน

สนับสนุนในการดําเนินงาน 

  

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนากิจกรรมการปองกันการทุจริต เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันการเกิดปญหาการทุจริตในหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

1. เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  1.1 การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร เพ่ือเปนผูนําที่เปนตนแบบในการดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

1.2 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

1.3 จัดใหมีการประกาศเจตจํานงสุจริตเพ่ือแจงใหบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปไดรับทราบแนวคิด

และนโยบายสําคัญในแตละป 

2. การประเมนิความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต   

 

2.1 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  

2.2 สงเสริมใหมีการกํากับติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในโครงการ/กิจกรรม 

ต้ังแตขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

2.3 มอบหมายคณะกรรมการหรือหนวยงานรับผิดชอบ กํากับติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ

ปองกันการทุจริต 

  

3.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีเจตจํานงในการตอตานการ

ทุจริต พัฒนาสมรรถนะองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต ประยุกตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตาน

การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ     

3.3 การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการดําเนินการทางจริยธรรม และการดําเนินการทางวินัย และ

การลงโทษทางวินัย 



 

 กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 

4. วางแผนและกําหนดเครื่องมือในการกํากับ ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต     

การศึกษาวิธีการประเมิน Logical Framework มาใชในการประเมินการดําเนินงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาประสงค และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่มคีุณภาพ 

สามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติของ  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย   บุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความตระหนักถึงความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ และรับทราบ

นโยบายและกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ เพ่ือนําไปใชได  

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

1. การเสริมสรางการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานที่มี

ประสิทธิภาพดานการ

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด

และความตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตองานในหนาที่ที่

รับผิดชอบ  

  

1.1 สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร

ภายใน สสวท. ใหมีความเปดเผย โปรงใส 

ถูกตอง เปนธรรม ปราศจากพฤติกรรม       

ท่ีสอไปในทางทุจริต  

1) รณรงคสรางจติสํานึกดานคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ใหแกเจาหนาท่ี 

กิจกรรมใหความรู หรือการ

เผยแพรชุดการเรียนรู หรือคูมือ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

1 กิจกรรม 1. บคุลากร สสวท. ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส 

ถูกตอง เปนธรรม ปราศจาก

พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต  

2. บุคลากร สสวท. มีจิตสํานึก

และคานิยมในการตอตานการ

ทุจริต 

2) โครงการความชื่อตรงในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

รายงานผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ 

1.2 การสรางจิตสํานึกและคานิยม 

ในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากร 

ขององคกร  

3) ปรับฐานความคิดระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและประโยชน

สวนรวม  

กิจกรรมใหความรู หรือการ

เผยแพรชุดการเรียนรู 

1 ครัง้ 

4) สรางจิตสํานึกและความตระหนัก     

ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมท่ีสงเสริมการนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช  

1 กิจกรรม 

1.3 เรงรัดการกํากับติดตามการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ี   

5) การทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม

ของเจาหนาท่ี  

การประชุมทบทวนมาตรฐาน 1 ครั้ง 

2. การเสริมสรางการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานที่มี

ประสิทธิภาพดานการใช

จายเงินงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการใช

ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

2.1 การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของ สสวท. ในดานตาง ๆ 

6) การเผยแพรประชาสัมพันธแผน     

การดําเนนิงานและผลผลิตของ สสวท. 

สื่อประชาสัมพันธ แผนการ

ดําเนินงาน และผลผลิตของ 

สสวท. 

12 ครั้ง บุคลากร สสวท. มีความรูความ

เขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของ สสวท. ในดานการใชจาย 

เงนิงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการใช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

3. การเสริมสรางการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานที่มี

ประสิทธิภาพดานการแกไข

ปญหาการทุจริตของหนวยงาน       

3.1 การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและ

กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

7) จัดหาสื่อประชาสัมพันธเผยแพรให

บุคลากรผานชองทางท่ีหลากหลาย  

สื่อประชาสัมพันธการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  

12 ครั้ง บุคลากร สสวท. มีความรู    

ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย

และกิจกรรมการปองกัน      

และปราบปรามการทุจริต 

8) ถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน     

เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูล

กรณีศึกษา  

ตัวอยางบทเรียนกรณีศึกษา 3 กรณี 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรงุคุณภาพการดําเนนิงานตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน    

เปาหมาย สสวท. ใหบริการตอผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรอืผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

1. การปรับปรุงคุณภาพการ

ดําเนินงานตอผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ของหนวยงาน 

1.1 การปรับปรุงระบบการเผยแพรขอมูล

ของหนวยงานตอสาธารณชน ผานชองทาง

ตาง ๆ  

1) การปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของ 

สสวท. และหนวยงานยอย 

ประชุมประเมินความ

ถูกตองครบถวนของเว็บไซต 

1 ครั้ง ขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวน

และเปนปจจุบนั เพ่ือใหสามารถ

เขาถึงขอมูลหรือบริการของ

หนวยงานไดงาย และไมซับซอน 

ประเมินความพึงพอใจ  ระดับดี 

2) ระบบฐานขอมูลท่ีเผยแพรของหนวยงาน 

ท่ีผานการตรวจสอบ 

ประชุมเพ่ือทบทวนขอมูล  1 ครั้ง 

1.2 การพัฒนากระบวนการเรื่องรองเรียน

รองทุกข และระบบการรับฟงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ 

3) การทบทวนกระบวนการเรื่อง

รองเรียนรองทุกข  

การติดตามประเมินผล 

ผูรอง (ยุติเรื่องภายในเวลา 

ท่ีกําหนด) 

100% 

4) การพัฒนาระบบการรับฟงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ   

รายงานสถิติความคิดเห็น 1 ฉบับ 

  

 



ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

เปาหมาย การทํางานภายในหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

1. การปรับปรุงการทํางาน

ภายในหนวยงาน 

1.1  การปรับปรุงกระบวนการบริการของ

หนวยงาน ลดขั้นตอนกระบวนการและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

1) การปรับปรุงกระบวนการบริการของ

หนวยงาน ลดขั้นตอนกระบวนการและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

คูมือการใหบริการ    1 กิจกรรม การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

และกระบวนการทํางานของ

หนวยงานมีประสิทธิภาพ     

เกิดความสะดวกรวดเร็ว      

มากย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ

ในการดําเนินงาน  

1 กิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากิจกรรมการปองกันการทุจรติ เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันการเกิดปญหาการทุจริตในหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ 

 เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมคีวามเทาทนัตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

1. เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

1.1 การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  ประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพร

ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต  

ประกาศ/สื่อประชาสัมพันธ

แสดงเจตจํานงสจุริต 

1 ชิ้น 1. ผูนําท่ีเปนตนแบบในการ

ขับเคลื่อนการดาํเนินการปองกนั

และปราบปรามการทุจริต 

2. บุคลากรภายในและ

ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

ประกาศเจตจํานงสุจริต 

1.2 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไข

ปญหาการทุจริตในแตละระดับ 

มาตรการในการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร 

มาตรการในการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

1 ฉบับ 

1.3 จัดมีการประกาศเจตจํานงสจุริตเพ่ือแจง

ใหบุคลากรภายในและประชาชนท่ัวไปไดรับ

ทราบแนวคิดและนโยบายสําคญัในแตละป 

กิจกรรม/การประชุมประกาศเจตจํานง

สุจริต 

กิจกรรม/การประชุม

ประกาศเจตจํานงสุจริต 

1 ครั้ง 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 
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2. การประเมินความเสี่ยง     

เพ่ือการปองกันการทุจริต   

 

2.1 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกัน

การทุจริต เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของ

การดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต รายงานการประเมินและ

แผนบริหารความเสี่ยง 

1 ฉบับ หนวยงานมีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของการดําเนินงาน    

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

รายงานการกํากบัติดตาม

แผนบริการความเสี่ยง 

1 ฉบับ 

2.2 สงเสริมใหมีการกํากับติดตามประเมินผล

การปองกันและปราบปรามการทุจริต        

ในโครงการ/กิจกรรม ตั้งแตขั้นวางแผน    

กอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน 

และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ 

การกํากับติดตามประเมินผลการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

การกํากับติดตาม

ประเมินผลการปองกัน    

และปราบปรามการทุจริต 

1 กิจกรรม 

2.3 มอบหมายคณะกรรมการหรือหนวยงาน

รับผิดชอบ กํากับติดตามประเมินผล        

การบริหารความเสี่ยง 

มอบหมายคณะกรรมการหรือหนวยงาน

รับผิดชอบ กํากับติดตามประเมินผล     

การบริหารความเสี่ยง 

ประชุมและรายงานผล

กํากับติดตามประเมินผล 

1 ครั้ง 

3. แผนปฏิบัติการปองกัน     

การทุจริต และมาตรการภายใน

เพ่ือปองกันการทุจริต 

 

3.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร รวมถึง

สนับสนุนใหบคุลากรทุกระดับมีเจตจํานงใน

การตอตานการทุจริต พัฒนาสมรรถนะ                  

องคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดาน

การปองกันการทุจริต ประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต แผนปฏิบัติการปองกัน     

การทุจริต 

1 ฉบับ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

การสรางเสริมจิตสํานึก 

ในการซ่ือสัตยสุจริต เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบาย

อยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแก

องคกร 

บทความ/สื่อประชาสัมพันธ 4 ชิ้น 

กิจกรรมการปองกันและปราบปราม     

การทุจริตประจําป 

รอยละของผูเขารวม

โครงการ 

รอยละ 80 

 3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความ

โปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและ

มาตรการในการตอตานการทุจริตท่ีมี

ประสิทธิภาพ     

ประชาสัมพันธความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต การสรางมาตรฐานความ

โปรงใส เชน กฎหมาย/ระเบียบ

ขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสาร 

จํานวนการประชาสัมพันธ

ไมนอยกวา 3 ชองทาง

(เว็บไซต อีเมล เฟซบุก และ

บอรดประชาสัมพันธ) 

3 ชองทาง 



กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย 

ผลผลิตป 2565 
ผลลัพธ 

ใหเจาหนาท่ี 

3.3 การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไก

การดําเนินการทางจริยธรรม การดําเนินการ

ทางวินัย และการลงโทษทางวินัย 

การปรับปรุงการดําเนินการทางจริยธรรม  

การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ

ทางวินัย 

ประชุมพิจารณาทบทวน

มาตรฐานการดําเนินการ

ทางจริยธรรม 

1 ครั้ง 

แผนสงเสริมมาตรฐานทาง

จริยธรรมประจําป 

1 ฉบับ 

3.4 วางแผนและกําหนดเครื่องมือ            

ในการกํากับ ติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานดานการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต     

การกํากับ ติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจําป     

รายงานการประเมินผลการ

ดําเนินงานดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต     

1 ฉบับ 
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