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7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6

2
แผนปฏิบัติการฯ สําหรับการปรับปรุง

การดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2562

คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
24

6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร 4

-4.1 กําหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
2

เกิดความตระหนักรู้และเกรงกลัว

ในการกระทําทุจริต
8

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารด้วยความสุจริต

5.1 กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและนํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 12

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมหลัก %

ระยะเวลาดําเนินการ ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ในขั้นตอน

1

ผลลัพธ์

(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

งบทําการ

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอําบรมฯ

วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2561
รับทราบจุดแข็ง/จุดอ่อน เพื่อเป็นข้อมูล

นําไปปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)
-

-ทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
เป้าหมาย:

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 88วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

-

-

ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
30

ยสท. มีการประเมินฯ ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช.

 ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด

คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)
4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทําทุจริต

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)

-

-

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทราบประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ออกแบบมาตรการและแผนเพื่อป้องกันและ

ลดความดสี่ยงต่อการทุจริต

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

-

แนวทางที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

-                                                  รวมค่าใช้จ่าย

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการป้องกันการทุจริต

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

มีแนวทางการดําเนินงานด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงาน

และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต

ที่สอดคล้องกับปัจจุบัน

ฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซื่อตรง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด 

(Intrgrity and Accountability)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สํานักงบประมาณ

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฝ่ายอํานวยการและสื่อสารองค์กร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

โดยการประเมินตนเอง
6

1. ยสท. มีการประเมิน ITA โดยการประเมิน

ตนเอง ครบถ้วน ถูกต้อง ตามขั้นตอนของ

สํานักงาน ป.ป.ช.

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

ITA โดยการประเมินตนเอง

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)

8

9

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562



เป้าหมายรายเดือน

เป้าหมายสะสม

ผลงานสะสม

พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน

9. คํานวณคะแนนการประเมินฯ

 ITA 2562 โดยการประเมิน

ตนเอง

9. รายงานผล

การประเมินฯ ITA 2562 

โดยการประเมินตนเอง

แก่หน่วยงานต่างๆ ของ 

ยสท.

1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 

2561

2. ทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

4.1 โครงการสัมมนา

ระหว่างคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และคณะผู้บริหาร

ระดับสูงของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

4.2 จัดทําสื่อเผยแพร่

ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา 

(case Study)

3.1 อบรมความขัดแย้ง

ด้านผลประโยชน์

5.1 ผู้บริหารระดับสูง

ร่วมกําหนดนโยบาย

เป็นลายลักษณ์อักษร

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริต

ต่อไปนี้

- การสนับสนุนให้

ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรม

- การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- การต่อต้านการให้

สินบน และ No Gift 

Policy

- การสนับสนุนให้มีการ

แจ้งเบาะแสการทุจริต 

(Whistle Brower)

8.1ทําความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2562

5.1 สื่อสารนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตขององค์กร

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.1 จัดทําหน้าเว็บไซต์

และระบบเพื่อเผยแพร่

ข้อมูลเพื่อตอบแบบ

สํารวจ OIT ของการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสฯ ITA 

ประจําปีงบประมาณ 

2562

8.1 วางแผนการทํา

การประเมินฯ ITA 

2562

3.1 อบรม พรบ. จัดซื้อ

จัดจ้าง

4.2 จัดทําสื่อเผยแพร่

ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา 

(case Study)

7.1 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต โดยกําหนด

มาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

8.1 กรอกข้อมูลใน

ระบบการประเมินฯ ITA

 ของสํานักงาน ป.ป.ช.

 6.2 ประเมินความเสี่ยงต่อ

การทุจริต

7.1 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต โดยเปิดเผย

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

การทุจริต

8.1 รวบรวมรายชื่อ IIT 

และ EIT

4.2 จัดทําสื่อเผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา 

(case Study)

7.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

โดยรณรงค์ให้แจ้งเบาะแส

เมื่อพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 และเผยแพร่ช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียน กระบวนการรบัเรื่อง

ร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบุคม

ภายใน

6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านระบบควบคุมภายในอย่างเป็น

ระบบทางเว็บไซต์ของ ยสท.

6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านการบริหารงบประมาณ

6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ทางเว็บไซต์ของ ยสท. 

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ตรวจสอบภายใน

6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านระบบตรวจสอบภายในอย่างเป็น

ระบบภายใน ยสท.

6.1 จัดให้มีการวางระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

8.1 ทําแบบประเมินฯ ITA 

ประเภท IIT EIT OIT

มิถุนายน กรกฎาคมเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กิจกรรมย่อย

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562


