
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตและพัฒนาดานคณุธรรมและความโปรงใสของ กสศ.  

ประจำป 2564 รอบ 6 เดือน 

เปาประสงค กิจกรรม คาเปาหมาย (2564) ผูรับผดิชอบ ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางองคกรท่ีมีภูมิคุมกันการทุจริตในระยะยาว  

เปาประสงคที่ 1 เพ่ือ

สรางเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมท่ียึดถือหลัก

ธรรมาภิบาล รวมถึง

ความซื่อสัตยสุจริต 

ถูกตอง และไมทนตอ

การทุจริต 

กิจกรรม สรางความรูความเขาใจ เผยแพร 

รณรงค ฝกอบรม เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

บทบาทหนาที่ของพนักงานในฐานะ

เจาหนาที่ของรัฐ และขอควรตระหนักของ 

กสศ. ในฐานะหนวยงานของรัฐ และเรื่อง

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสรางวัฒนธรรม

องคกรในเรื่องการยึดถือความซื่อสัตยสุจริต 

ถูกตอง และไมทนตอการทุจริต 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่มีการจัด

กิจกรรม 

ชวงเวลา ตลอดป 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

1 ครั้ง/ไตรมาส  

รวม 4 ครั้ง 

 

ฝายกฎหมายฯ,  

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 ไตรมาส 1-2 ดำเนินการแลวเสร็จ  

 กิจกรรมธรรมาภิบาล: รางประมวลจริยธรรม 

กสศ. ในการประชุมทีมประจำเดือนธันวาคม 

2563 (21 ธ.ค. 2563)  

 กิจกรรมธรรมาภิบาล: Kick-Off ITA 2021 

และประมวลจริยธรรม  ในการประชุมทีม

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 (17 ก.พ. 

2564)  

 กิจกรรม Compliance & Community 

Day: ลดชองวาง-สรางความเชื่อมั่น (22 มี.ค. 

2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสเชิงรุก  

เปาประสงคที ่2 เพ่ือ

สรางเครื่องมือและ

กลไกสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสและ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

กิจกรรม จัดทำชุดประกาศคณะ

กรรมการบริหาร กสศ. เก่ียวกับนโยบายธรร

มาภิบาล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 

1) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กสศ. 

2) นโยบายธรรมาภิบาลในภาพรวม 

(Governance Policy) 

นโยบายธรรมาภิบาลท่ี

ไดประกาศใชและมี

การสรางความรูความ

เขาใจแกบุคลากร

จำนวน 4 เรื่อง 

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 3 ฉบับ 

นโยบาย 3 ฉบับ (1)-3)) ประกาศใชแลว (กุมภาพันธ 

2564) 

 อยูในระหวางดำเนินการ (การสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับนโยบายท้ัง 4 ฉบับ) 
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เปาประสงค กิจกรรม คาเปาหมาย (2564) ผูรับผดิชอบ ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2564) 

3) นโยบายการกำกับดูแล (Compliance 

Policy) 

4) แนวทางการพิจารณากรณมีีสวนไดเสีย

ในกิจการของกองทุน 

ตัวชี้วัด จำนวนนโยบายธรรมาภิบาลท่ีได

ประกาศใชและสรางความรูความเขาใจ 

ชวงเวลา ตลอดป 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

 

กิจกรรม จัดทำรางประมวลจริยธรรม กสศ. 

ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 

2562 โดยมีสวนรวมตามแนวทางของ

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

(ก.ม.จ.)  

ตัวชี้วัด รางประมวลจริยธรรม กสศ. ผาน

ความเห็นชอบของ ก.ม.จ. และประกาศใช 

ชวงเวลา ตลอดป 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

ประมวลจริยธรรม  

กสศ. 1 ชุดท่ีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  

 

 

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 

 ดำเนินการแลวเสร็จประมาณ 90% (ขณะนีอ้ยู

ในระหวางการสงประมวลจริยธรรม ไปประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา) 

เปาประสงคที่ 3 เพ่ือ

เสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ปรับปรุงระบบการแจงและติดตาม

เรื่องรองเรยีนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ตัวชี้วัด ระบบการแจงและติดตามเรื่อง

รองเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ชวงเวลา ตลอดป 

ระบบการแจงและ

ติดตามเรื่องรองเรียน 

1 ระบบ 

สน.สื่อสารฯ, 

สน.ธรรมาภิบาลฯ 

 ดำเนินการแลวเสร็จประมาณ 30% (ขณะนีอ้ยู

ในระหวางจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทำระบบ) 
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เปาประสงค กิจกรรม คาเปาหมาย (2564) ผูรับผดิชอบ ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2564) 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรและภาคีรวมดำเนินงาน  

เปาประสงคที ่4 เพื่อ

ยกระดบัคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ กสศ. 

โดยเขารวมการ

ประเมิน ITA 

กิจกรรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจ

เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) 

ตัวชี้วัด รอยละของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานท่ีเขารวมสัมมนา 

ชวงเวลา มี.ค.-พ.ค.64 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

รอยละ 80 ฝายกฎหมายฯ, 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 ดำเนินการแลวเสร็จประมาณ 80% (ประชุม

สรางความรูความเขาใจ ชี้แจงและซักซอมการทำ

แบบ IIT หลายครั้ง ระหวาง ธ.ค. 63-ม.ีค. 64) 

กิจกรรม เขารวมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่ดีขึ้น 

ชวงเวลา ตลอดป 

งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

คะแนน ITA ระดับ A ฝายกฎหมายฯ  ดำเนินการแลวเสร็จประมาณ 50% (ขณะนีก้าร

เตรียมการเพื่อใหผูปฏิบัติงานทำแบบวัดการรับรู IIT 

และผูมีสวนไดเสียภายนอกทำแบบวัดการรับรู EIT) 

 

 


