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ตามที่ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ได้มีค าสั่งที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
ขับเคลือ่นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสและต่อต้าน         
การทุจริต ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เห็นชอบแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง       
ต้านทุจริต ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปน็องค์กรคุณธรรม ปราศจากทุจริตโดยมีเป้าหมายทุจริตเป็นศูนย์ สอดคล้องกับ   
การด าเนินการตามตัวชีว้ัดที่ ๒ ร้อยละความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีก าหนดให้สว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา มุ่งเน้นให้เกดิการพัฒนาบคุลากรในดา้นคณุธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งสูก่ารสรา้งวฒันธรรม
องค์กรและเปน็องค์กรคุณธรรม 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะกรรมการชมรมฯ จึงขอแจ้งเวียน เพ่ือให้คณะท างานในส านัก/กลุ่มได้ร่วมกันยึดถือเป็นแนวทางการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้  โดยขอความร่วมมือในการรายงานผลการด าเนินการ              
ตามระยะเวลาที่ปรากฏ เพ่ือการติดตามและประเมินผล จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และเลขาธิการ
วุฒิสภา พร้อมทั้งเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

คณะกรรมการชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกส านักและกลุ่มเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือ
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 
 

คณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ  

          

หน้า     

ค าน า         ก 

สารบัญ         ข-ค 

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร  ๑ 
            STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต ส่งเสริมคณุธรรม 
            และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ที่มาและความส าคัญ      ๑ 
 การบรูณาการแผนที่เกี่ยวขอ้ง     ๓ 
 รายละเอียดมาตรการโครงการ/กิจกรรม    ๖ 

แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจรติ สง่เสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อน  ๑๔ 
  องค์กร STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต ส่งเสริมคณุธรรม 

            และความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 การจดัส่งรายงานผลการด าเนินการ    ๑๕ 
 ระยะเวลาการน าส่งรายงาน     ๑๖ 

ส่วนที่ ๓ การประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม  ๒๒ 
  และขับเคลือ่นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

            ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน  
            เลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
ค 

 
 

สำรบัญ  

 
 
         หน้า 
 
 แบบประเมนิผลโครงการทีด่ าเนินการภายในส านกั/กลุ่ม  ๒๓ 
 แบบรายงานผลการด าเนนิการ     ๒๔ 
 

        
 

ภาคผนวก         
 

 ค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที ่๒๓๙๖/๒๕๖๒ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ที ่๒๐๑๘/๒๕๖๒ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนบัสนนุ การด าเนนิการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 ผังยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ผังโครงสร้างความเชื่อมโยงเนื้อหายุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 จ านวนเรือ่งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่รฐั ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๙ 



  

๑ 

 ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่มาและความส าคัญ 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ และประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน   
เข้าเป็นรัฐภาคีล าดับที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ( United Nations Convention against Corruption : UNCAC ) และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)       
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติ โดยให้ค านึงถึง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยร่วม 
ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีส่วนร่วม  
ในกระบวนการเสริมสร้างบทบาทการเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้ง ด าเนินการ
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช ๐๐๑๒/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด าเนินการต่อตา้นการ



  

๒ 

ทุจริต และมีกลไกการเฝ้าระวัง (Watch and Voice) ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบ
ส าหรับองค์กรเป้าหมายต่อไป 

 เลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นชอบให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมด าเนินการเป็นองค์กร 
ต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยลงนามในค านามค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่  
๒๓๙๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารจัดการชมรมตามแนวนโยบายของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และขับเคลื่อนชมรมให้
บรรลุเป้าหมาย 

 ๒.  สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในกิจการที่เกี่ยวกับชมรม 
 ๓. จัดท าแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสเพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม
และการเป็นองค์กรต้นแบบองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
   ๔. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบภายในส านัก/กลุ่มของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกของชมรมประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและ
กล้าหาญในการต่อต้านการทุจริต มีความพร้อมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต 

 ๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า เสนอแนะต่อคณะท างานของส านัก /กลุ่ม/สมาชิกชมรม     
ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต      
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๗. ส่งเสริม และยกย่องคนดีให้เป็นต้นแบบในการขยายความดี สนับสนุนการด าเนินการให้เกิด
ส านักต้นแบบที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  
 ๘. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นองค์กรต้นแบบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  ๙. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐. เชิญชวน รณรงค์ให้บุคลากรภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมัครสมาชิกชมรม
และร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
  ๑๑. ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเกี่ยวกับการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ความโปรง่ใส 
และการต่อตา้นการทุจรติ 
 
 
 



  

๓ 

การบูรณาการแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้บูรณาการจากแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปในทิศทางด้วยกัน ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. แผนส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ) 
  ๓. ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๔. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
  ๕. แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
  ๖. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. 

 แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ด้านการ
ต่อต้านการ

ทุจริต  

๑ ด้านการ
บริหารจัดการ

ชมรมฯ 

เป้าหมาย
ทุจริตเป็น

ศูนย์ 

เพ่ือร่วม 

สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการ

ทุจริต 

๔. ด้านการ
ประเมิน 

ITA 

๓.ด้านการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 



  

๔ 

๑. ด้านการบริหารจดัการชมรมฯ  
เปา้หมาย สร้างกลไกในการบริหารจัดการชมรมฯ ประกอบด้วย ๗ มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม ดงันี ้
๑.๑ การยกร่างธรรมนญูชมรมฯ ประกอบดว้ยค านิยามความหมาย และ อกี ๔ หมวด ได้แก ่หมวด

ทั่วไป หมวดคณะกรรมการ หมวดโค้ช หมวดสมาชิก 
๑.๒ จดัท าแผนสง่เสรมิและขับเคลือ่นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๓ รวบรวมและวเิคราะหแ์ผนบริหารความเสี่ยงการทจุริตประพฤติมิชอบภายในส านัก/กลุ่มของ

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.๔ การยกร่างแบบรายงานผลการด าเนนิการของส านกั/กลุ่ม 
๑.๕ การสร้างช่องทางการตดิตามและประเมินผลการด าเนินการของชมรมสร้าง Line กลุ่มชมรม 
๑.๖ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัชมรมฯ อาท ิจัดสมัมนาชี้แจงที่มา วตัถุประสงค์ เปา้หมายและ

บทบาทของชมรม (วนัเดียวกับชี้แจงแผนส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนนิการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส) 

๑.๗ รณรงค์/ประชาสัมพนัธบ์ทบาทชมรมและการด าเนนิการของชมรมทุกกิจกรรม อาทิ Face 
book PAGE สื่อ Infographic เป็นต้น 

๒. ด้านการต่อตา้นการทุจรติ 
เป้าหมาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจรติประพฤตมิิชอบ ดังนี ้

  ๒.๑ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบภายในส านัก/กลุ่มของส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาโค้ชตวัต่อ (การขยายเพิ่มจ านวนโคช้) หลักสูตรการพฒันาโค้ชรูค้ิดต้านทุจริต 
 ๒.๓ กิจกรรมการคดิแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
 ๒.๔ กิจกรรมรณรงค ์เฝ้าระวังและบอกตอ่พิษภัยการทจุริต 

๓. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป้าหมาย การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
๓.๑ จดัท าแผนสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส โดยก าหนดคุณธรรมเป้าหมายตาม

ปฏิญญาส านัก (เลือกปฏิญญาอย่างน้อย ๑ ตัว ) 
๓.๒ กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเดน่ 
๓.๓ กิจกรรมคดัเลือกส านกัที่มีผลงานส่งเสริมการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
๓.๔ กิจกรรม Search for Diamond (ค้นหาคนดีเปรียบเสมือนเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่างมีคุณคา่)  
๓.๕ รณรงค์วฒันธรรมองคก์ร “สามคัคี มีวนิัย สุจรติโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจติอาสา มุง่งานสภา

สัมฤทธิ”์ 
๓.๖ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของสว่นราชการสังกัดรฐัสภา “สามัคคี มวีินัย ใจซือ่ตรง” 



  

๕ 

๔. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส( ITA ) 
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ

หนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 



 

 

๖ 

รายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมแผนส่งเสริมและขับเคล่ือนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ด้านการบริหารจัดการชมรมฯ 
เป้าหมาย สร้างกลไกในการบริหารจัดการชมรมฯ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การยกร่างธรรมนูญชมรมฯ ว่าด้วย 

 หมวดทั่วไป 
 หมวดคณะกรรมการ 
 หมวดโค้ช 
 หมวดสมาชิก 

▫ คณะกรรมการ/
เครือข่าย/
คณะท างาน 

▫ สมาชิกชมรม 
▫ บุคลากรภายใน

ส านักงานฯ 

ม.ค. ๖๓ มีธรรมนูญชมรม 
จ านวน ๑ ฉบับ 

การประกาศใช้
ธรรมนูญชมรม 

 ประกาศ
เจตนารมณ์/
เจตจ านง 

 แจ้งเวียน 

คณะกรรมการชมรม 

๒. จัดท าแผนส่งเสริมและขับเคลือ่น
องค์กร STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

▫ คณะกรรมการ 
▫ สมาชิกชมรม 
▫ บุคลากรภายใน

ส านักงานฯ 

ม.ค. ๖๓ มีแผนปฏิบัติการ 
จ านวน ๑ ฉบับ 

มีการน าแผนฯ ไป
ด าเนินการ 

คณะกรรมการชมรม 

๓. รวบรวมและวิเคราะห์แผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในส านัก/กลุ่มของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

▫ คณะกรรมการ/
เคร่ือข่าย/
คณะท างาน 

▫ สมาชิกชมรม/ 
▫ บุคลากรภายใน

ส านักงานฯ 

ก.พ. ๖๓ มีรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต

ประพฤติมิชอบภายใน
ส านัก/กลุ่มของ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ 

มีการรณรงค์
ป้องกันและ

ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ 

• ส านักนโยบาย
และแผน 
• คณะกรรมการ
ชมรม 



 

 

๗ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๔. การยกร่างแบบราย งานผลการ
ด าเนินการของส านัก/กลุ่ม 

เครือข่ายแต่ละ
ส านัก/กลุ่ม 

ม.ค. ๖๓ แบบรายงาน ฯ จ านวน 
๑ ฉบับ 

เครือข่ายแต่ละ
ส านัก/กลุ่มน าแบบ

รายงานไป
ด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการชมรม 

๕. การสร้างช่องทางการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการของ
ชมรมสร้าง Line กลุ่มชมรม 

เครือข่ายแต่ละ
ส านัก/กลุ่ม 

ม.ค. ๖๓ มีช่องทางในการติดตาม
และประเมินผล 

เครือข่ายได้ใช้
ช่องทางในการ
รายงานประจ า   

ไตรมาสของส านัก/
กลุ่ม 

ฝ่ายเลขานุการชมรม 

๖. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชมรมฯ 

 จัดสัมมนาชี้แจงที่มา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
บทบาทของชมรม 
 

▫ เครือข่ายแต่ละ
ส านัก/กลุ่ม 

▫ สมาชิก 
▫ บุคลากรภายใน

ส านักงาน 

 

ม.ค.- ก.พ. ๖๓ เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากรมีความรู้/ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ชมรมและ
บทบาทในการเป็น

สมาชิกชมรม 

เครือข่าย/สมาชิก/
บุคลากร ให้ความ

ร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ/

กิจกรรมของชมรม 

ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการชมรม 

 

๗. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์บทบาท
ชมรมและการด าเนินการของ
ชมรมทุกกิจกรรม 

 Face book 
 PAGE 
 สื่อ Infographic 

▫ เครือข่าย 
▫ สมาชิก 
▫ บุคลากรภายใน

ส านักงาน 

ธ.ค. ๖๒ – ก.ย. 
๖๓ 

ผลิตสื่อรณรงค์ 

อย่างน้อยเดือนละ ๑ 
คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม
ของชมรม 

• ฝ่ายเลขานุการ
ชมรม 

 
 



 

 

๘ 

๒. ด้านการต่อต้านการทุจริต 
เป้าหมาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในส านกั/
กลุ่มของส านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
(ตามแต่ความเหมาะสม/ตามบริบท
ของแต่ละส านัก) 
 มิติการบริหารบุคคล อาทิ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย เช่น ขาด ลา มา
สาย สแกนลายนิ้วมือ 

 มิติการบริหารจัดการโครงการ 
อาทิ ความซื่อตรงในการบริหาร
โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 มิติการเบิกจ่ายเบ้ียประชุม 
 มิติการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของรัฐ อาทิ การใช้ทรัพยากร
ของรัฐไปในทางส่วนตน 
 
 

คณะท างานฯ 
ประจ าส านัก 

 ๕ ก.พ. ๖๓ มีแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ของส านัก/

กลุ่ม จ านวน ๑ 
ฉบับ 

 ประกาศและสร้าง
ความเข้าใจ 
 มีการน าแผนฯ ไป

ใช้ภายในส านัก/
กลุ่ม 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

(น าส่งฝ่าย
เลขานุการภายใน  

๕ ก.พ. ๖๓) 



 

 

๙ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมพัฒนาโค้ชตัวต่อ 
(การขยายเพ่ิมจ านวนโค้ช) 
รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
หัวข้อ “บทบาทของโค้ชกับการ
พัฒนาบุคลากร :  
โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต 
สู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร” 
 

▫ ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน 

▫ กรรมการชมรม 

๒๔ ม.ค. ๖๓ ร้อยละ ๘๐ ของ 
ผบก. เข้าร่วม

กิจกรรม 

ได้น าความรู้ไป
ถ่ายทอดภายในกลุม่

งาน 

• คณะกรรมการ
ชมรม 

• ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

๓. กิจกรรมการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

สมาชิกชมรม มี.ค. ๖๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
สมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรม 

ได้น าความรู้ไปใช้ • คณะกรรมการ
ชมรม 

• ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

๔. กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและบอก
ต่อพิษภัยการทุจริต 

▫ คณะท างาน 
▫ สมาชิกชมรม/ 

บุคลากรภายใน
ส านักงานฯ 

มี.ค.  – ก.ย. ๖๓ ► มีสื่อรณรงค์
อย่างน้อย
เดือนละ ๑ 
คร้ัง 

► รายงานการ
เฝ้าระวัง/การ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต (๖ เดือน 
๙ เดือน และ 
๑๒ เดือน) 

บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่มไม่มี
พฤติกรรมทุจริต 

คณะท างาน
ของส านัก/
กลุ่ม 



 

 

๑๐ 

๓. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป้าหมาย การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและความโปร่งใส 
โดย ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายตาม
ปฏิญญาส านัก (เลือกปฏิญญา 
อย่างน้อย ๑ ตัว) 

บุคลากรภายใน
ส านัก 

๕ ก.พ. ๖๓ แผนส่งเสริม
คุณธรรมฯ ของ
ส านัก จ านวน ๑ 
ฉบับ 

มีการน ากิจกรรมใน
แผนไปปฏิบัติ 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

(น าส่งฝ่ายเลขานุการ
ภายใน  ๕ ก.พ. ๖๓) 

 
๒. กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
 

บุคลากรภายใน
ส านัก 

ก.พ. – มิ.ย. ๖๓ ► มีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณธรรมและ
ปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

► มีรายงานผลการ
ด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากร 
 
 

มีการเสนอชื่อ
บุคลากรภายใน

ส านัก/กลุ่มเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น

ข้าราชการผู้ยึดม่ัน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ

รัฐสภา 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

๓. กิจกรรมคัดเลือกส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
 

บุคลากรภายใน
ส านัก 

ต.ค. – ก.ค. ๖๓  มีกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนส านัก/
กลุ่มให้ประพฤติ
ตามประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

มีการส่งรายงานเพ่ือ
เข้าร่วมการคัดเลือก

ส านักที่มีผลงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวล
จริยธรรม 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 



 

 

๑๑ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๔. กิจกรรม Search for “Diamond” 

(ค้นหาบุคลากรที่กระท าความดี
เปรียบเสมือนเพชรน้ าหนึ่ง ดีอย่าง
มีคุณค่า) ของส านัก/กลุ่ม  

บุคลากรภายใน
ส านัก 

ก.พ  – ก.ย. ๖๓ 
(พฤติการณ์ของ
บุคลากรในสังกัด
ที่กระท าความดี
ตามข้อเท็จจริง 
อาทิ 
 - การช่วยเหลือ
ผู้ป่วย  
- การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุเภทภัย  
- การเก็บ
ทรัพย์สินคืน
เจ้าของ  
- การช่วยเหลือ
เพ่ือนท างานโดย
ไม่ต้องรอการร้อง
ขอเป็นประจ า
สม่ าเสมอและ
อย่างทุ่มเทเต็ม
ก าลังความสามารถ 
และไม่เคยปฏิเสธ
ว่างานของส านัก
ไม่ใช่หน้าที่ของ
ตนเอง 

   เป็นต้น) 

รายงานพฤติกรรม
การกระท าดีของ
บุคลากรภายใน
ส านัก/กลุ่ม  

  (ไม่ต้องจัดท า
รายงานกรณีที่ไม่มี
เหตุการณ์ให้เกิดการ
กระท าความดี) 

 

 บันทึกพฤติกรรม
ความดีโดยส่งมา
ที่ฝ่ายเลขานุการ
ชมรม เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการ
ชมรมฯ 
ด าเนินการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนต่อไป 
 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 



 

 

๑๒ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๕. รณรงค์วัฒนธรรมองค์กร 
“สามัคคี มีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบ
รู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ์” 
 

บุคลากรภายใน
ส านัก 

ต.ค. ๖๒ – ก.ย. 
๖๓ 

สื่อรณรงค์อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ 
คร้ัง 

 บุคลาการจ า
วัฒนธรรม
องค์กรขึ้นใจ 

 บุคลากร
ประพฤติตาม
วัฒนธรรม
องค์กร 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

๖. ประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา 
“สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” 
 

บุคลากรภายใน
ส านัก 

ก.พ – ก.ย. ๖๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรภายใน
ส านักทราบ
เกี่ยวกับค่านิยม
ร่วมของส่วน
ราชการสังกัด
รัฐสภา 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรปฏิบัติ
ตามค่านิยมร่วม
ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

๔. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

เป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส( ITA ) 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  
 

บุคลากรของส านัก มี.ค – พ.ค. ๖๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสังกัด
เข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมิน ITA  

เสนอชื่อผู้ที่มีความ
เข้าใจเร่ืองการ

ประเมินเพ่ือทดลอง
ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ITA 

 ส านักนโยบาย
และแผน 

 ส านักพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

 คณะท างาน
ของส านัก/กลุ่ม 

 
 



 

๑๔ 

ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG                                   
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 การด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการ
ด าเนินการและขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. ส านัก/กลุ่ม ได้ด าเนินการตามแผนฯ และจัดท ารายงานน าส่งมายงัฝ่ายเลขานุการชมรม 
ตามระยะเวลา ๖ เดือน () ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน 
 ๒. ฝ่ายเลขานุการน ามาจัดท าเป็นรายงานภาพรวม เพ่ือเสนอรายงานผลการด าเนินการเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. น ารายงานต่อคณะกรรมการภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย เสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้น าส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและคณะกรรมการภายนอก 
 ๔. รวบรวมวิเคราะห์และน าไปจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่คณะกรรมการแต่ละ
แห่งก าหนด ซึ่งมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณา ดังนี้ 
  ๔.๑ คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๔.๒ คณะท างานจัดท านโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
๔.๔ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และก ากับติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 ๔.๕ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการของรัฐสภา 
 ๔.๖ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะให้พัฒนางานต่อไป 

๔.๗ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาประเมินการเป็นองค์กร
คุณธรรม 

๔.๘ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือการ
เป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพยีงต้านทุจริต 

 
 



 

๑๕ 

การจัดส่งรายงานผลการด าเนินการตามแผนภูมิ ดังต่อไปน้ี 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

คณะ กก. ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ด าเนินการด้าน

คุณธรรมฯ 

คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ/คณะ กก.

ประเมินฯ ความ
โปร่งใส 

อ.ก.ร. ประเมิน
ประสิทธิภาพฯ 

และ ก.ร.ตามล าดับ 

ส านักงาน ป.ป.ช.
และ 

คณะ กก. ส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 

การจัดท ารายงาน
ส านัก/กลุ่ม 

๖,๙,๑๒ เดือน 

น าส่งฝ่ายเลขานุการ
ชมรมเพื่อเสนอ

คณะกรรมการชมรม/กก.
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่งข้อเสนอแนะกลับมาที่ฝ่ายเลขา
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

พิจารณาเสนอ
รายงาน คณะ กก.
จริยธรรม/
คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ 

คณะกก.จริยธรรม
ข้าราชการ
รัฐสภา/คณะอนุ 
กก.ยุทธศาสตร์ 
HR 

พิจารณาเสนอ
รายงาน 

ต่อ อ.ก.ร. และ 
ก.ร. ตามล าดับ 



 

๑๖ 

๒. ระยะเวลาการน าส่งรายงาน 
 
ล าดับ มาตรการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลาน าส่ง

รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

๑. การบริหารจัดการชมรม  

(กิจกรรมที่ ๑ – ๗ ) 

๑๑ กุมภาพันธ์ 
๖๓ 

- รายงานผลการ
ด าเนินการ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
ชมรมและค าสั่ง
ส านัก/กลุ่ม 

- ธรรมนูญชมรม 

- แผนส่งเสริม
และขับเคลือ่น
องค์กร STONGฯ 

- แผนความเสีย่ง/
แผนส่งเสริมของ
ส านักฯ 

 ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุน การ
ด าเนินการด้าน
คุณธรรมฯ ของ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาฯ 

 คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

๒. กิจกรรมพัฒนาโคช้ตวัตอ่
(การขยายเพิ่มจ านวน
โค้ช) 
รูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
หัวขอ้ “บทบาทของโคช้
กับการพัฒนาบุคลากร :  
โค้ชเพื่อการรูค้ิดต้าน
ทุจริตสู่การมุง่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร” 

๓๑ ม.ค. ๖๓ 
- ค าขออนุมัต ิ
- โครงการ 
ก าหนดการ/
รายชื่อ/ภาพ 
- สรุปผลการ
ด าเนินการ 
- ผลการประเมิน
ความรู ้

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
 คณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุน การด าเนินการ
ด้านคุณธรรมฯ ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ 
 ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม

คุณธรรมแห่งชาต ิ

ฝ่ายเลขานุการ 

๓. กิจกรรมการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

- ค าขออนุมัต ิ
- โครงการ 
ก าหนดการ/

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ

ฝ่ายเลขานุการ 



 

๑๗ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลาน าส่ง
รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

รายชื่อ/ภาพ 
- สรุปผลการ
ด าเนินการ 
- ผลการประเมิน
ความรู ้

ด้านคุณธรรมฯ 

๔. 

 

จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในส านัก/กลุ่ม
ของส านักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภ า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๕ กุมภาพันธ์ ๖๓ 

 

- แ ผ น บ ริ ห า ร
ความเสี่ยงฯ 

 

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
 ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ 

 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม 

เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 

คณะกรรมการ
ตรวจส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่งเพื่อ
ประกวดส านัก
ดีเด่น 

๕. กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง
และบอกต่อพิษภัยการ
ทุจริต 

น าส่ งหลั ก ฐาน
การรณรงค์ราย
ไตรมาส ดังน้ี 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สงิหาคม ๖๓ 

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ 

 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม 

เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

 



 

๑๘ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลาน าส่ง
รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

- กรณีเปน็
กิจกรรม รายงาน
ผลด าเนินการ
กิจกรรม/ภาพ 

- กรณีเปน็สื่อ 
ขอภาพส่ือพร้อม
ไฟล์ภาพ/ไฟล์
วีดโีอ ฯลฯ 

๖. จัดท าแผนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส 

โดย ก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายตามปฏิญญา
ส านัก ( เลือกปฏิญญา 
อย่างน้อย ๑ ตัว) เป็น
ทิศทางในการด า เ นิน
กิจกรรม 

ส่งแผน ๑ ฉบับ 

๕ กุมภาพันธ์ ๖๓ 

และด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
ของส านักฯ และ
ส่งรายงานการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนดังกล่าว
เป็นรายไตรมาส 
ดังน้ี 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓  
- รายงาน

สรุปผลการ
ด าเนิน
กิจกรรมพร้อม
ภาพ 

- ผลการประเมิน 

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ  
 คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
 คณะท างานจัดท านโยบายฯ 
 คณะอนุกรรมการฯ HR 
 คณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาต ิ

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 
คณะกรรมการ
เพ่ือเขา้สู่
กระบวนการ
คัดเลือกส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่ง 

๗. กิจกรรมสรรหาบุคลากรผู้ ตามระยะเวลา  คณะกรรมการ คณะท างานของ



 

๑๙ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลาน าส่ง
รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดน่ 

ก า ร ป ร ะ ก า ศ
หลัก เกณฑ์การ
สรรหาคนดีฯ 
 -บันทึกประชุม
การสรรหาภายใน
ส านัก 
- รายชื่อผู้ ได้รับ
การเสนอชื่อ 
- บันทึกส านักส่ง
ชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร
สรรหา 
- ภาพบุคลากรผู้
ได้รับการสรรหา 

ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ  

 คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
 คณะท างานจัดท า

นโยบายฯ 
 คณะอนุกรรมการฯ HR 

 คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาต ิ

ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 

คณะกรรมการ
เพ่ือเขา้สู่
กระบวนการ
คัดเลือกส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่ง 

๘. กิจกรรมคดัเลือกส านักที่มี
ผลงานส่งเสริมการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา 

 

ตามระยะเวลา
ก า ร ป ร ะ ก า ศ
หลัก เกณฑ์การ
คัดเลือกส านักฯ 

- เอกสารตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจส านัก
ก าหนด 

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 
สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรม  
 คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
 คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ 
 คณะอนุกรรมการฯ HR 

 คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาต ิ

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 

คณะกรรมการ
เพ่ือเขา้สู่
กระบวนการ
คัดเลือกส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่ง 

๙. กิจกรรม Search for ตามสถานการณ์   คณะกรรมการ คณะท างานของ



 

๒๐ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลาน าส่ง
รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

“Diamond” (ค้นหา
บุคลากรที่กระท าความดี
เปรียบเสมือนเพชรน้ า
หนึ่ง อันทรงคุณค่า) ของ
ส านัก/กลุ่ม 

ที่เกิดขึ้นจริง 

(จัดท ารายงาน
เฉพาะที่มีกรณีท า
คว ามดี เ กิ ด ขึ้ น
จริง) 

- บันทึกแจ้งการ
กระท าความดี 

- ภาพบุคลากรที่
กระท าความดี 

- ภ า พ ข ณ ะ
กระท าความดี 
(ถ้ามี) 

ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ  

 คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ส านัก/กลุ่ม 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

 

๑๐. รณรงค์วฒันธรรมองค์กร 

“สามัคคี มีวนิัย สุจรติ
โปรง่ใส รอบรู้งานสภา มี
จิตอาสา มุ่งงานสภา
สัมฤทธิ”์ 

 

น าส่ งหลั ก ฐาน
การรณรงค์ เป็น
รายไตรมาส ดังน้ี 

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓ 
 
- ภาพกิจกรรม

รณรงค ์
- ภาพสื่อพร้อม

ไฟล์สื่อที่ใช้ใน
การรณรงค์/
กรณเีป็นคลิป 
ให้ส่งไฟล์คลิป 

 คณะกรรมการชมรม 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการ
ด าเนินการด้าน
คุณธรรมฯ  

 คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ 

 คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาต ิ

 คณะอนุกรรมการ ฯ
HR  

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 
น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 

คณะกรรมการ
เพ่ือเขา้สู่
กระบวนการ
คัดเลือกส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่ง 

๑๑. ประชาสัมพันธ์ค่านิยม น าส่งหลักฐาน
การประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการชมรม 
 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 



 

๒๑ 

ล าดับ มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลาน าส่ง
รายงาน /
หลักฐาน 

ส่งคณะกรรมการ/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผดิชอบ
จัดท ารายงาน 

ร่วมของสว่นราชการ
สังกัดรัฐสภา 

“สามัคคี มีวนิัย ใจ
ซื่อตรง” 

 

เป็นรายไตรมาส 
ดังนี ้

รอบ ๖ เดือน  
๑๐ มีนาคม ๖๓ 

รอบ ๙ เดือน 
๑๐ มิถุนายน ๖๓ 

รอบ ๑๒ เดือน  
๓๐ สิงหาคม ๖๓ 
 
- ภาพสื่อพร้อม

ไฟล์สื่อ/กรณี
เป็นคลิป ให้ส่ง
ไฟล์คลิป 

 คณะกรรมการสง่เสริม 
สนับสนนุการ
ด าเนินการด้าน
คุณธรรมฯ  

 คณะท างานจัดท า
นโยบายฯ 

 คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาต ิ

 

น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 

และน าส่ง 

คณะกรรมการ
เพ่ือเขา้สู่
กระบวนการ
คัดเลือกส านัก
ดีเด่น เมื่อมกีาร
ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการ
น าส่ง 

๑๒. กิจกรรมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการประเมนิ
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินการ
ของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)  

 

๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

- รายงานการจดั
กิจกรรมพร้อม
ภาพ  

- บนัทึกเสนอชื่อผู้
ที่มีความเข้าใจ
เรื่องการประเมิน
เพื่อทดลองตอบ
แบบสมัภาษณ์ 
ITA 

 คณะกรรมการ 
ชมรม 
  ส านักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการสง่เสริม 

สนับสนนุการด าเนนิการ
ด้านคุณธรรมฯ  

 คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

คณะท างานของ
ส านัก/กลุ่ม 
น าส่งฝ่าย
เลขานุการชมรม
เพ่ือด าเนนิการ
ต่อไป 
 
(ด าเนินการ
ร่วมกบัส านกั
นโยบายและแผน 
และส านกัพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG                                   
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
มีประสิทธภิาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จึง
ขอความร่วมมือให้ส านัก/กลุ่ม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนและจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังน้ี 

 

ระยะเวลาในการจดัส่งรายงานของส านัก/กลุ่มมายังฝ่ายเลขานุการ 

                                                                                  

       รอบ ๖ เดือน                  รอบ ๙ เดือน    รอบ ๑๒ เดือน 
     ๑๐ มีนาคม ๖๓              ๑๐ มิถุนายน ๖๓             ๓๐ สิงหาคม ๖๓ 

 

 

 

 
โดยใช้แบบประเมินผลโครงการและแบบรายงานผลการด าเนินการ ดังนี ้

 

 

 

 

 



 

๒๓ 

แบบประเมินผลโครงการที่ด าเนินการภายในส านัก/กลุ่ม 

                                ส านัก     

             โครงการ/กิจกรรม                                            
 

ค าชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดโครงการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
           จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการตามความเป็นจริงตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ก. ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมของส านัก 

 พึงพอใจ                         ไม่  เน่ืองจาก                                 

๑) สิ่งที่ต้องปรบัปรงุ           
             

๒) ท่านประสงค์ให้ส านักจดัโครงการใด/รูปแบบใดในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
             

ข. ความคิดเห็นของผู้เขา้รว่มโครงการ 

๑) โครงการดังกลา่วสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อตา้นการ
ทุจริตหรือไม่อย่างไร 

  สอดคล้อง                         ไม่  เน่ืองจาก      

๒) โครงการดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการหรือไม่ 

  มีประโยชน์                         ไม่  เน่ืองจาก      

๓) โครงการดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างรู้รัก สามคัคี หรือไม่ อย่างไร 

  มีประโยชน์                         ไม่  เน่ืองจาก      

๔) โครงการดังกล่าวท าให้ท่านคิดถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา/ค่านิยมหลักข้อใด 
                     

๕) โครงการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 ๕.๑  รูปแบบกิจกรรม        เหมาะสม        ไม่  เน่ืองจาก      

 ๕.๒  วัน – เวลา/ช่วงเวลา        เหมาะสม          ไม่  เน่ืองจาก     



 

๒๔ 

 ๕.๓  สถานที่                      เหมาะสม        ไม่  เน่ืองจาก      

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

               
 

                                                       ขอขอบคณุในความรว่มมือ 

                                                            คณะกรรมการชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG 
                                                          จติพอเพียงต้านทุจริต สง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 

                                                           ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
                                                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมและขับเคลือ่นองคก์ร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจรติ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสของส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ส ำนัก/กลุ่ม ............................................................................................................................................................................................................................................  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เอกสาร/
หลักฐาน 

หมาย
เหต ุ

ด้านการต่อต้านการทุจริต 
เป้าหมาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๑ ..................................... . 
การด าเนินการ 
ส านัก/กลุ่มฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
...................................................... 
........................................................ 

(อธิบายให้ชัดเจนวา่ได้
ด าเนินการ 
อย่างไร). 

 

 
.......................... 

(เป็นไปตามผลผลิตที่ก าหนดไวต้ามแผนส่งเสริมฯ 
หรือไม่  

หากยังไม่ปรากฏ ให้ระบุเหตุผลไว้ในหมายเหตุ) 

 
......................... 
........................... 

 
(เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนส่งเสริมฯ หรือไม่ หากยังไม่ปรากฏ  
ให้ระบุเหตุผลไว้ในหมายเหตุ) 

๑.  
๒.  
๓.  

 

๒       
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

เป้าหมาย การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
๑       
๒       

การส่งเสริมสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส( ITA ) 

 
๑       
๒       

ผลการด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นรอ้ยละ ........ ด าเนินการแล้วเสร็จ...........................โครงการ/กิจกรรม 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ.................โครงการ/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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พันธกิจ : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ 50

วัตถุประสงคที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม

รวมตานการทุจริตในวงกวาง

วัตถุประสงคที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน

วัตถุประสงคที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย

มีความรวดเร็ว เปนธรรมและไดรับความรวมมือจากประชาชน

วัตถุประสงคที่ 5
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคม

ที่ไมทนตอการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด รวมตานทุจริต

กลยทุธ
1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต
4. เ ส ร ิมพล ังก า รม ีส วน ร ว มขอ งช ุมชน (Civic
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส ว น เ พ่ื อ
ตอตานการทุจริต

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1 ทุกภาคสวนสงเสริมการกลอมเกลาทางสังคมและสงเสรมิ
การเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความรวมมือทุกภาคสวนในการเปลี่ยน
สภาพแวดลอมที่นําไปสูสังคมที่มีคานิยมรวมตานทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทจุริต

เชิงนโยบาย

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

ขั้นการกอตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)

2. การรายงานผลสะทอนการสกดักัน้การทจุรติเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. ฝายบริหารใหความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนรวมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกัน

การทุจริตเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การยับยั้งและปองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร อยละของคดีหรือการรองเรียนเกี ่ยวก ับ
การทุจริตที่ลดลง
3. รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการปองกัน
การทุจริต

กลยุทธ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมิน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. กระบวนการทาํงานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู
การทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน
และมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทาํงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับ
การปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี
๒. รอยละของคดีการทุจริตที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

กลยุทธ
๑. ปรับปรุ งระบบรับเรื่ อ งรอง เรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ
๒. ปรั บปรุ ง กา รตร วจสอบความ เคลื่ อ น ไหวแล ะ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบัง คับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตรของการทุจริต
และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของ
เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙ . กา ร เ พ่ิมประสิ ทธิ ภาพในการดํ า เนิ นคดีทุ จ ริ ต
ระหวางประเทศ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
การปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ในการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ
2. การสนับสนุนและใหความรวมมือจากฝายนิติบัญญัติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทางกฎหมายในการรวมกัน
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมใหความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหลงสํารวจขอมูล ๘ แหลง
อยูในระดับรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

กลยุทธ
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความรวมมือของรัฐบาล กระบวนการ ยุติ ธรรม
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ และเอกชนในการตอตานการ
ทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรูของนักลงทุนตางชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ
นักการเมืองตอสาธารณชน
2. รอยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกําหนดกลยุทธและมาตรการ
ในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนต้ังตนในการจัดต้ังกองทุนตอตาน
การทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมใหเกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของนักการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณชน

กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนต้ังตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับ ดูแลและควบคุม
การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคัญของการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตและการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือขาย จัดทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตรารอยละของงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อมุงสูการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการเรงรัดหรือกดดันใหคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และองคกรท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเรงดวน
4. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการจัดต้ังกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทุนต้ังตน

วิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

ผังยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ผังโครงสรางความเช่ือมโยงเนื้อหายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

S1 ความเปนอิสระในการดําเนินการตามกฎหมาย A O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสริมการตอตานการทุจริต A
S2 มีการกระจายโครงสรางสูภูมิภาค A O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี A
S3 เจาหนาที่มาจากสหวิทยาการ ทําใหมีความหลากหลายทางวิชาการ A O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปองกันและแกไขการทุจริต A
S4 หนวยงานมีการบูรณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ A O4 มีส่ือออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลไดรวดเร็ว A
S5 การแบงโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานขับเคล่ือนอยางชัดเจน ไมซํ้าซอน เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ A O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล A
S6 มาตรการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสริม ITA เสริมยุทธศาสตร B O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสรางความโปรงใส B
S7 ผูบริหารองคกรมีศักยภาพเปนที่ประจักษไดรับการยอมรับ B O7 การคาการลงทุนทั้งในและตางประเทศ ใหการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ B
S8 มียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศทางการขับเคล่ือนทําใหเกิดการบูรณาการงบประมาณและการบริหาร B O8 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทุจริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
S9 ศูนยประมวลขอมูลฯ เปนกลไกการประสานและติดตามการขับเคล่ือนฯ B O9 คา CPI ทําใหแตละภาคสวนมีจุดประสานทิศทางรวมกัน B
S10 เจาหนาที่มีทักษะความรูเฉพาะทางและมีประสบการณในการปฏิบัติงาน B O10 กฎหมายเกิดใหมมีความเปนเฉพาะดาน ลดระยะเวลาการตีความ B
S11 การสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริตไดรับความรวมมือที่ดีจากเด็กและเยาวชน B O11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการทุจริตลดลงดวย B
S12 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตาง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได B O12 หลักคําสอนของศาสนาช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ดี B
S13 หนวยงานมีอัตรากําลังเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ B O13 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุมกันปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบของเจาหนาที่รัฐ B
S14 เจาหนาที่มีคานิยมความซ่ือสัตยเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน B O14 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง B
S15 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย B O15 การสรางภาคีเครือขายมีความเขมแข็งในการรวมตอตานการทุจริต B
W1 การทํางานยังเปนรูปแบบในเชิงรับมากกวาเชิงรุก A T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง A
W2 การทํางานมีขั้นตอนที่เปนทางการมากในระบบอนุกรรมการ A T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ A
W3 การทํา MOU ไมไดนําไปปฏิบัติ A T3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทําธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น เอ้ือตอการทุจริตการใชงบดําเนินการ A
W4 ขาดความชัดเจนในการบูรณาการรวมกัน A T4 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น จากการดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย A
W5 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไตสวนมูลฟองมีความลาชา A T5 กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซอนมาก A
W6 รูปแบบการบริหารยังเปนแบบขาราชการประจํา B T6 นโยบายตอตานการทุจริตกระจายไปสูกระทรวงตาง ๆ ซ่ึงยังขาดความเปนองครวม B
W7 การขับเคล่ือนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ B T7 ประชาชนขาดคานิยมในการมีสวนรวมสรางธรรมาภิบาล B
W8 ขาดการประสานงานดานการประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสังคม B T8 ตางประเทศและประชาชนยังขาดความเช่ือม่ันในการสรางความโปรงใสภาครัฐ B
W9 ภารกิจสรางจิตสานึกยังไมมีประสิทธิภาพ B T9 นโยบายปองกันการแทรกแซงภายในของรัฐทําใหการดําเนินการตาม UNCAC ลาชา B
W10 สวนใหญเปนการช้ีมูลความผิดเจาหนาที่ระดับลาง B T10 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหล่ือมลํ้าสูง B
W11 ขาดระบบติดตามตรวจสอบประเมินผล B T11 ทัศนคติในแงลบของสังคมที่มีตอเจาหนาที่รัฐ ทําใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก B
W12 แผนยุทธศาสตรชาติฯ ใชภาษายากตอการทําความเขาใจ มีวิธีปฏิบัติที่ไมชัดเจน B T12 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจํายอมและเพิกเฉย B
W13 ขาดการสรางคานิยมรวมตอตานการทุจริตที่เปนเอกภาพ B T13 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหม ๆ B
W14 ระบบสนับสนุนขาวและฐานขอมูลขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน B T14 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพื่ออํานวยความสะดวก B
W15 ชองทางความรวมมือในการแลกเปล่ียนเบาะแสและพยานหลักฐานขามพรมแดนยังไมเพียงพอ B T15 ผูแจงเบาะแสไมม่ันใจในความปลอดภัย อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผิด B

พันธกิจ : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล

วัตถุประสงคที่ 1
สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจรติในวงกวาง

วัตถุประสงคที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)

มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน

วัตถุประสงคที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต

และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย

มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน

วัตถุประสงคที่ 5
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 1
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

• ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม

• สงเสริมใหมรีะบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตานทุจรติ

• ประยุกตหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานการทุจรติ

• เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต

• พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน

• เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

• สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต

• พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

• สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน

• ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง

ยุทธศาสตรท่ี 3
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

• วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
• ขั้นการกอตัวนโยบาย
• ขั้นการกําหนดนโยบาย
• ขั้นตัดสินใจนโยบาย
• ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• ขั้นการประเมินนโยบาย

• การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตในเชิงนโยบาย
• การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ

ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
• สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ

การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
• สรางกลไกการปองกันเพ่ือยังยั้งการทุจริต
• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ลดปญหาการทุจรติ
• พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสรางสรรค

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
• การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมนิดานคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนกีารรบัรูการทุจริต

• สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากร

ดานการปองกันการทุจริต
• การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามUNCAC

ยุทธศาสตรท่ี 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

• ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสิน

และหนี้สิน
• ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทัน

ตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
• บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส

(Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี

ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
• การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนกัถึงโทษ

ของการทําทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนนิคดีทุจริตระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต

(Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
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