
รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตของ กสศ. ประจำป 2563 

เปาประสงค กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย (2563) ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางองคกรท่ีมีภูมิคุมกันการทุจริตในระยะยาว  

เปาประสงคท่ี 1   

เพ่ือสรางเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมที่ยึดถือความ

ซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง 

และไมทนตอการทุจริต 

กิจกรรม สรางความรูความเขาใจ เผยแพร 

รณรงค ฝกอบรม เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

บทบาทหนาที่ของพนักงานในฐานะ

เจาหนาที่ของรัฐ และขอควรตระหนักของ 

กสศ. ในฐานะหนวยงานของรัฐ และเรื่อง

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสรางวัฒนธรรม

องคกรในเรื่องการยึดถือความซื่อสัตยสุจริต 

ถูกตอง และไมทนตอการทุจริต 

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่มีการจัด

กิจกรรม 

1 ครั้ง/ไตรมาส  

รวม 4 ครั้ง 

 

ฝายกฎหมาย,  

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 ดำเนินการแลวเสร็จ  

 28 กุมภาพันธ 2563 กิจกรรมธรรมาภิบาล 

“Who We Are: รูจักฐานะ หนาที่ และจริยธรรม

ของชาว กสศ.” โดย อ.กฤดิธาดา จารุสกุล 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เปนผูบรรยายพิเศษ ใน

การประชุมสำนักงาน (Town hall) มีผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานรวมประมาณ 50 คน เขารวม

กิจกรรม 

 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 สรางความรูความ

เขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับหลักธรรมาภิ

บาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต เปน

วาระประจำในการประชุมคณะผูบริหาร (TeamX) 

ซึ่งประชุมประจำเดือนละ 1-2 ครัง้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

เปาประสงคท่ี 2 กิจกรรม จัดทำ/ปรับปรุง คูมือ/มาตรฐาน

การปฏิบัติงานเร่ืองตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งมี

เนื้อหาครอบคลุมถึงมาตรการการปองกัน

คูมือ/มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (ซึ่งมีเนื้อหา

ครอบคลุมถึงมาตรการ

ฝายควบคุมภายใน, 

ฝายการเงิน บัญชี และ

งบประมาณ, 

 ดำเนินการแลวเสร็จ (สิงหาคม 2563) 

ปรับปรุงผังกระบวนการทํางาน (Workflow) ใหมี

ความชัดเจน เปนปจจุบัน ที่จะมีสวนชวยปองกันการ
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เพ่ือสรางกลไกปองกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตอยางมีบูรณาการ 

การทุจริต (fraud control workflow)

ไดแก 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารงานพัสดุ 

 การวางแผนงานงบประมาณ 

 การดำเนินโครงการ 

ตัวชี้วัด จำนวนคูมือ/มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ท่ีไดจัดทำ/ปรับปรุง 

การปองกันการทุจริต) 

4 เรื่อง 

ฝายทรัพยากรบุคคล, 

ฝายพัสดุ, 

สน.ท่ีเก่ียวของกับ

โครงการตางๆ 

 

ทุจริตได ของทุกสวนงาน รวมประมาณ 80 คูมือยอย 

อยางไรก็ตาม คูมือยอยสวนใหญยังจำเปนตองมีการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งควรจัดทำในระยะตอไป 

กิจกรรม จัดใหมีชองทางการรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริตในการใหบริการหรือที่

เก่ียวกับภารกิจหลักขององคกร  

ตัวชี้วัด ชองทางท่ีมีความเหมาะสม รวมถึง

แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่อง

รองเรียน 

1 ชองทาง  

 

 

ฝายสื่อสารองคกร,  

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 ดำเนินการแลวเสร็จ  

จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนทางเว็บไซตและมี

แนวทางปฏิบัตติั้งแต ก.พ. 2563) 

เปาประสงคท่ี 3 

เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

กิจกรรม ประเมินกิจกรรมควบคมุเพ่ือ

ปองกันการทุจริตในขั้นตอนการทำงานของ

สำนัก/สวนงานตาง และปรับปรุงกิจกรรม

ควบคุมเพ่ือลดโอกาสเกิดทุจริต รวมทั้งมี

มาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ

หากมีการทุจริต  

ชุดเอกสาร 1 ชุดที่มี

การเผยแพร/สราง

ความเขาใจแลวอยาง

นอย 1 ครั้ง 

ฝายควบคุมภายใน, 

สน.ท่ีเก่ียวของกับ

โครงการตางๆ 

 ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากบุคลากรฝายควบคุม

ภายในมีจำกัดและไมสามารถดำเนินการไดภายใน

ปงบประมาณ 
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ตัวชี้วัด ชุดเอกสาร – รายงานผลการ

ประเมิน + กระบวนการทำงานที่ปรับปรงุ

แลวตามผลการประเมิน + มาตรการการ

บริหารจัดการกรณีทุจริต ท่ีไดเผยแพร/สราง

ความรูความเขาใจแลว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของผูมีสวนไดเสีย  

เปาประสงคท่ี 4 

เพ่ือเสริมสรางความ

ตระหนักในการปองกัน

การทุจริตแลระบบธรร

มาภิบาลแกภาคีรวม

ดำเนินงาน 

กิจกรรม สรางความตระหนักในการปองกัน

การทุจริตและระบบธรรมาภิบาล รวมทั้ง

การยึดมั่นในสัญญาแกภาคีรวมดำเนินงาน

ผานการปฐมนิเทศ (orientation) กอนเริ่ม

ดำเนินโครงการรวมท้ังหลังจากนั้นตามความ

เหมาะสม  

ตัวชี้วัด รอยละของภาคีรวมดำเนินงานที่

ผานการปฐมนิเทศที่มีเน้ือหาครอบคลุมถึง

การสรางความตระหนักในการปองกันการ

ทุจริตแลระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งการยึด

มั่นในสัญญา 

รอยละ 80 สำนักท่ีเก่ียวของและ

ศูนยสัญญา 

 ดำเนินการแลวเสร็จ  

ในการทำสัญญาภาครีวมดำเนินงานทุกครั้ง (100%) 

จะมีการปฐมนิเทศชีแ้จงเพ่ือสรางความเขาใจใหภาคี

ทราบวามีแนวทางหรือกฎเกณฑใดบาง สิ่งท่ีทำได สิ่งท่ี

ทำไมได ผลกระทบของการทำผิดกฎกติกา เปนตน 

เปาประสงคท่ี 5 

เพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใสของ 

กิจกรรม สัมมนาสรางความรูความเขาใจ

เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

รอยละ 80 ฝายกฎหมาย, 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 ดำเนินการแลวเสร็จ (13 มีนาคม 2563)  

Workshop คุณธรรม ความโปรงใส และการควบคุม

ภายใน เพ่ือการพัฒนาองคกรอยางยั่งยนื โดย คุณชนิ

ดา อาคมวัฒนะ หัวหนากลุมพัฒนาระบบและวิชาการ 
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กสศ. โดยเขารวมการ

ประเมิน ITA 

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) 

ตัวชี้วัด รอยละของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานที่เขารวมสัมมนา 

สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

สำนักงาน ป.ป.ช. เปนผูบรรยายพิเศษ มีผูจัดการ 

ผูอำนวยการสำนัก หัวหนาสวนงาน ผูปฏิบัติงานและที่

ปรึกษารวมประมาณ 60 คน เขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม เขารวมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ หรือ ITA 

ตัวชี้วัด รอยละของความสำเร็จในการเขา

รวม ITA 

รอยละ 100 ฝายกฎหมาย  ดำเนินการแลวเสร็จ  

เขารวมประเมิน ITA ไดสำเร็จเปนปแรก ไดคะแนน 

84.67 คะแนน ระดับผลการประเมิน B เปนอันดับท่ี 4 

ในประเภทกองทุน 

 

 


