
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัตกิารปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
   ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
(ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนว
ทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

    สวทน. จะใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมขององค์กรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 

   

 

          
 (นายกิติพงค์  พร้อมวงค์) 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

         กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                           หนา้ 
 
สว่นที ่๑ หลักการและเหตุผล                 1 
 
สว่นที ่2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   ๓ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, หน่วยนับ, ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
 
สว่นที ่3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   ๔ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            - กลยุทธ์, แนวทาง/มาตรการ, โครงการ/กิจกรรม, ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย,งบประมาณ, หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตผุล 

 
1. หลกัการและเหตผุล 
  ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้
ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาข องนานาประเทศ โดยผลการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย ปี 2560 ประเมินโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency 
International (TI) ปี ๒๕60 ประเทศไทยได้คะแนน ๓7 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 96 จากการจัดอับดับทั้งหมด ๑80 ประเทศทั่วโลก  
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของทุกรัฐบาล ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับให้มีธรร มาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัยและการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สวทน. จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น 
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน าในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” และด าเนินงานตามแนวทางการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและ
สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ภายใตยุ้ทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สวทน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
 
 

- ๑ - 



  วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน หรือตาม
กฎระเบียบที่หน่วยงานก าหนด 
  3) เพื่อป้องกันมิให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  4) เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. เปา้หมาย 
  1) พนักงานของ สวทน. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  2) ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สวทน. ไม่น้อยกว่า 85  
2. ตวัชีว้ดั/ค่าเปา้หมาย 
  1) ร้อยละบุคลากรของ สวทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
          (ก าหนดให้นับจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม กรณีต่างกิจกรรมสามารถนับจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมซ้ าได้ โดยในปี 2561 ร้อยละ ๗0, ปี 2562  
      ร้อยละ ๗5, ปี 2563 ร้อยละ ๘0, ปี 2564 ร้อยละ ๘5)  
  2) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้อยละ 100 
  3) ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สวทน. ไม่น้อยกว่า 85 
                        (ท้ังนี ้ต้องรอผลการประเมินฯ จากส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท.) 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
คา่เปา้หมายตวัชีว้ดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  
สร้างสังคม สวทน. ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต                                

 
สวทน.ไมท่นและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม     
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
70 

 
75 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2   
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย                 

 
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเปน็ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 
มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 - 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

ยทุธศาสตรท์ี ่3   
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต       
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
และมีประสิทธิภาพ 

๑) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความ-
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สวทน. 

 

คะแนน 
 

- 
 

82 
 

8๓ 
 

8๔ 
 

๘๕ 

- ๓ - 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. งบด าเนนิงาน : ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
2. โครงการ : ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    งบประมาณรวมทัง้สิน้ : ๑๓,000 บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที ่๑   สร้างสังคม สวทน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
เป้าประสงค ์  สวทน. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ         
ตวัชีว้ดัเชงิยุทธศาสตร์  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 8๐) 
 

กลยทุธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

๑) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่ วนตน
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การปลูกจิตส านึกภายในบุคคล 
ปรับฐานความคิด ใ ห้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

1)  การปรับฐานความคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร  
สวทน. 

1) ร้อยละของบุคลากรของ  
สวทน. ที่ เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่ยอมรับการทุจริต 
(ร้อยละ ๘๐) 

๑๓,000.- มิ.ย. 2563 บริหาร
องค์กร 

 

ให้ระบุตอนรายงานผลฯ  
1. จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด ........ คน 
2. จ านวนผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ยอมรับการทุจริต จ านวน...... คน 
    คิดเป็นร้อยละ......... 
 

- ๔ - 



กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

๒) ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

2) การเข้าร่วม/อบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างส านึกไม่โกง และ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต  
 
 
3) การส่งเสริมและผลักดันให้
พนักงานรุ่นใหม่ ของ สวทน. 
เ ข้ า ร่ ว ม เป็ นสมาชิ กชมรม
เครือข่าย “อาสาสมัคร วท. 
ป้ อ ง กั น และ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร
ทุจริต” 

2) การสร้างพนักงานรุ่นใหม่ ของ 
สวทน. ให้มีส านึกไม่โกงและการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต/
การมีคุณธรรม จริยธรรม  
 
 
๓ ) ก า ร ร่ ว ม ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
“อาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต” 
 
 

2) ร้อยละพนักงานใหม่ของ สวทน.      
ที่เข้าร่วมกิจกรรม กับ ศปท.วท. 
(ร้อยละ ๘๐) 
 
 
 
๓)  มี จ านวนสมาชิ กของชมรม       
จากพนักงานใหม่เพิ่มข้ึน 
(๕ คน) 

- 
 

 

 
 

- 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

 
 
 
 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

บริหาร
องค์กร 

 
 
 

 
- 

 

๓ )  ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

๔) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
สวทน. โดยบูรณาการร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์  ตาม
หลักการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม และส่งเสริมการ
เรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๔) จ านวนบุคลากร ของ สวทน. ที่
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง (๒ คน) 
 

- ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 

 

บริหาร
องค์กร 

๕) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการป้องกันการ
ทุ จริ ต  และส่ ง เสริ มคุณธรรม 
จริยธรรม 

๕)  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร (๓ ช่องทาง) ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

- ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

บริหาร
องค์กร 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ งบประมาณรวมทัง้สิน้ ๑๓,000.-   

ให้ระบุตอนรายงานผลฯ  
1. จ านวนพนักงานใหม่ทั้งหมดในหนว่ยงาน ....... คน 
2. จ านวนพนักงานใหม่ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ..... คน คิดเป็น
ร้อยละ.....   
 

- ๕ - 



ยุทธศาสตร์ที่ 2   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตวัชีว้ดัเชงิยุทธศาสตร์  หน่วยงานที่มนีโยบายในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (1 นโยบาย) 
 

กลยทุธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

1) วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล (ขั้นการก่อ
ตัวนโยบาย/ก าหนด
นโยบาย/ตดัสินใจ
นโยบาย/การน านโยบาย
ไปปฏบิัติ/การประเมิน
นโยบาย) 

1) การก าหนดนโยบาย แนวทาง
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
บนฐานธรรมาภบิาล เพื่อป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1) การด าเนินงานตามนโยบาย  
การก ากับดูแลองค์การที่ดีในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ของ สวทน. 
 

1) หน่วยงานมีนโยบายในการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีในการ
ส กั ด กั้ น ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง
นโยบาย (1 นโยบาย) 
 
 
 
2) ร้อยละความส าเร็จของการ
ด า เ นิ น ก า รจั ด โ คร งกา ร /
กิจกรรมที่รองรับนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ ดีของ  
สวทน.  
(ร้อยละ 80) 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

 

 

 
 

ติดตามผลฯ 
ก.ย. 2563 

บริหาร
องค์กร 

 
 
 

 
 

บริหาร
องค์กร 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 งบประมาณรวมทัง้สิน้ -   
 
 
 
 

- ๖ - 



ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค ์   พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ตวัชีว้ดัเชงิยุทธศาสตร์  ๑. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 100) 
   ๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ สวทน. (ไม่น้อยกว่า 8๔) 
 

กลยทุธ ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

1) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริตฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันการทุจริตฯ 
และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (1 แผน)   

- พ.ย. – ธ.ค. 
256๓ 

บริหาร
องค์กร 

2) การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนฯ และน า
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง/พฒันาการ
ด าเนินงาน 

2) การรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง านตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 พร้อมข้อเสนอแนะ 

2) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
(ร้อยละ 100)  

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

บริหาร
องค์กร 

3) การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต 

3) การเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งด้านการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตและกระบวนการ
ทางวนิัย 

๓) หน่วยงานมีการวางแผนการประเมิน      
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของ สวทน. (1 แผน) 
 
 

- ม.ค. – มี.ค. 
2563 

บริหาร
องค์กร 

 
 
 

- ๗ - 



กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

2) ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 
และก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

4) ผู้บริหาร/เจ้าหนา้ที่ และผู้ที่
เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
และมีการก าหนดนโยบาย/แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

4) การประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ สวทน. และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจ านงการต่อตา้นการทุจริต 

๔) หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงในการ
ป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต  
 

- ม.ค. - มี.ค. 
2563 

บริหารองค์กร 

3) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดบัดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 
 

5) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าข้อเสนอแนะ/ผล
การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร ให้ เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

5) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ในการด าเนินงานของ  
สวทน. 
หมายเหตุ : 
กา รด า เนิ น ง าน /กิ จ ก รรม  ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้แก่ กรอบการประเมิน 
เกณฑ์/การให้คะแนนผลการประเมินและ
ด าเนินการผ่านระบบ ITAS (Integrity and 
Transparency Assessment System : 
ITAS) 

๕ )  ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส 
( ITA) ในการด าเนินงาน
ของ สวทน. (ไม่น้อยกว่า 
8๔) 
 
 
 
 
 
 

- ม.ค. - พ.ค. 
2563 

บริหารองค์กร 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 งบประมาณรวมทัง้สิน้ -   
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