
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กสศ.  

ประจำปี 2566 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กสศ. 

ประจำปี 2566 จัดทำขึ ้นเพื ่อให้มีการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และ

ครอบคลุมถึงการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของ กสศ.  

เพื่อพัฒนายกระดับและผลักดันให้การดำเนินงานในเรื่องนี้มีประสิทธิผล

ยิ่งขึ ้น สำนักงาน กสศ. ได้จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินการตามแผนฯ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างองค์กรที่มีภูมิคุ้มกันการทุจริต มีการส่งเสริมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในระยะยาว มี 1 เป้าประสงค์ คือ เพ่ือสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ยึดถือ

ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งมีการส่งเสริมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมา- 

ภิบาล เชิงรุก มี 2 เป้าประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และ 

(2) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและภาคีร่วม

ดำเนินงาน มี 1 เป้าประสงค์ คือ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ. 

โดยเข้าร่วมการประเมิน ITA 

 

แผนการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสศ. ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และ

เป้าประสงค์ตามแผนฯ แสดงไดต้ามตารางดังต่อไปนี้ 
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เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย (2566) ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างองค์กรที่มีภูมิคุม้กันการทุจริต มีการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในระยะยาว 
เป้าประสงค์ที่ 1  
เพ่ือสร้างเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมที่ยึดถือความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้อง และ
ไม่ทนต่อการทุจริต รวมท้ัง
มีการส่งเสริมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลอย่าง
เหมาะสมต่อเนื่อง 

กิจกรรม 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ รณรงค์ ฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
การป้องกันการทุจริต ประมวลจรยิธรรม หลักธรรมาภิบาล บทบาทหน้าท่ีของพนักงานใน
ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และข้อควรตระหนักของ กสศ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง 
และไม่ทนต่อการทุจริต 
ตัวชี้วัด จำนวนเรื่อง/ครั้ง ท่ีมีการจัดกิจกรรม 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ตลอดป ี

1 ครั้ง/ไตรมาส  
รวม 4 ครั้ง 
 

สน.ธรรมาภิบาลฯ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 กิจกรรม 2 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการรักษาจริยธรรม 
กลไก และการบังคับใช้ ขององค์กร 
ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ตลอดป ี

ระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมและ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรม กสศ. 
ที่ คกก. เห็นชอบ 1 ชุด และ
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

 กิจกรรม 3 จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปในใช้การบริการงานบุคคล ตาม
แนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)  
ตัวชี้วัด ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปในใช้การบริการงาน
บุคคล กสศ. และการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ตลอดป ี

ประกาศเกีย่วกับหลักเกณฑ์การนำ
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปในใช้
การบริการงานบุคคล กสศ. 
จำนวน 1 ชุด 

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

 กิจกรรม 4 จัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรที่เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจดา้นธรรมาภิ
บาลแก่เพื่อนร่วมงาน  
ตัวชี้วัด บุคลากรที่ไดร้ับการยกยอ่งเป็นตัวอย่าง 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ตลอดป ี

บุคลากรไดร้ับการยกย่อง อย่าง
น้อย 1 คน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย (2566) ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เชิงรุก 
เป้าประสงค์ที ่2  
เพ่ือสร้างเคร่ืองมือและ
กลไกส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต รวมท้ังการส่งเสริม
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

กิจกรรม จัดทำ/ติดตาม/ผลักดันให้นโยบายด้านธรรมาภิบาลแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้
โดยเร็ว  
1. นโยบาย No Gift Policy 2566 
2. นโยบายต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
3. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (คกก. เห็นชอบนโยบาย 2 
และ 3 แล้ว เมื่อ 18 เม.ย. 65 แตร่อการกลั่นกรองอีกครั้งเพื่อเสนอ ปธ.ลงนาม) 
ตัวชี้วัด จำนวนนโยบาย  
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ตลอดป ี

นโยบายที่มผีลบังคับจำนวน 3 
นโยบาย  

สน.ธรรมาภิบาลฯ, 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  
เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต รวมท้ัง
การส่งเสริมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy 2566 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-มี.ค.66 
 

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

 กิจกรรม 2 รณรงค์ลงช่ือรับทราบ/เข้าใจ/ปฏิบัตติามคูม่ือ 
ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม กสศ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-มี.ค.66 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงคอ์ย่างน้อย 1 ครั้ง 
และจำนวนผู้ลงช่ือรับทราบ/
เข้าใจ/ปฏิบตั ิ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย (2566) ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและภาคีร่วมดำเนินงาน 
เป้าประสงค์ที ่4  
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ กสศ. 
โดยเข้าร่วมการประเมิน 
ITA 

กิจกรรม 1 สัมมนาสรา้งความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-พ.ค.66 

ร้อยละ 80 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม 2 เข้าร่วมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปี 2566 
ตัวชี้วัด คะแนน ITA ในระดับไมต่ำ่กว่าปี 2565 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-มิ.ย.66 

คะแนน ITA ระดับ A ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 


