


 
 

 

 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี 

ประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

(ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๑) 

ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม 
  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริต
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิธีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า 
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖๔ ตามแนวทางดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้
มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ อ.ส.ค. 

๒. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน อ.ส.ค. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.ส.ค. และสามารถ
ตรวจสอบการบริการงานของ อ.ส.ค. ได้ 

๔. เพื่อพัฒนาระบบ กลไกล มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

เป้าหมาย 

 ๑. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารงานของ อ.ส.ค. 
 ๓. อ.ส.ค. มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ี
ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 ๔. อ.ส.ค. พัฒนาบุคลการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 ๑. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตส านึกรักองค์กร อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 ๒. อ.ส.ค. สามารถบริหารงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 ๓. อ.ส.ค. มีแนวทางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลให้พนักงาน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ อ.ส.ค. รวมถึงชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

โครงสร้างองค์กร 

 



๖ 

วิสัยทัศน์ อ.ส.ค. 
 นมแห่งชาติ ภายในปี ๒๕๖๔ 
 
 
พันธกิจ อ.ส.ค. 
 ๑. ส่งเสริมการเล้ียงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ๒. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 
 ๓. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
 ๔. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
ค่านิยมองค์กร 
 องค์กรแห่งความสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ 

 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 รู้และรับผิดชอบ ส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อ.ส.ค. 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑) ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายใน

การป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างจรงิจงั 
๒)  มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก

พนักงานให้ตระหนักรู้เรื่องการทุจริตอย่างต่อเน่ือง 
๓) อ.ส.ค. มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต               

ที่มีอ านาจหน้าท่ีชัดเจน 
๔) มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสามารถ
พัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้ 

๕) มีการด าเนินการทางวินัย เพ่ือลงโทษผู้กระท า
ความผิดอย่างเป็นระบบ 

๖) มีวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องของการมุ่งเน้นเรื่อง     
ธรรมาภิบาลที่ชัดเจน 

๑) พนักงานในองค์กรบางคนมีความรู้เรื่องการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน                        
แต่ไม่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒) การประสานและการบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกนั
ทั้งองค์กรและการบูรณาการร่วมกันยังไม่ชัดเจน 

๓) การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสให้สงัคมรับรู้และ
เข้าใจการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์  
ทับซ้อนยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

๔) มีค่านิยมระบบอุปถัมภ์และระบบพวกพ้องอยู่ใน                     
กลุ่มพนักงานบางส่วน 

๕) การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานยังไม่ทั่วถึง 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

๑) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

๒) มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๓) สื่อประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน              
จึงท าให้การรับส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๔) ภาคเอกชนและภาคประชาชน เริ่มมีความต่ืนตัว และ
รวมตัวกันในการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๕) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์
ของพระราชา มาช่วยส่งเสริมในการประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน และโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการทุจริตน้อยลง 

๖) กระแสทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมากข้ึน 

๑) ประชาชนมีมุมมองเรื่องของการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา 
ไม่อยากรับรู้และยุ่งเกี่ยว เกิดเป็นภาวะจ ายอมและ
เพิกเฉยเมื่อเกิดการทุจริต 

๒) ผู้แจ้งเบาะแสไมม่ั่นใจในความปลอดภัย อันเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของผู้กระท าความผิด 

๓) เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน เช่น จากการ               
ด าเนินธุรกิจเอกชน หรือการทุจริตเชิงนโยบาย 

๔) เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงอาจถูกใช้เป็น
เครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๕) โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเหลื่อมล้ าสูง 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

กรอบแนวคิดการจดัท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

(พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อ.ส.ค. 
 

๓.๑   นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

 รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆรวม ๑๑ ด้าน โดยด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคคล คือ นโยบายข้อท่ี ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
 นโยบายท่ี ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

 ข้อ ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรฐานทางกฎหมายก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาด าเนินการท่ีรวดเร็วและระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรมโปร่งใส มิให้เจ้าหน้าท่ี
หลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการ
ด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 ข้อ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิง
รุกท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ัง
ตามท่ีชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการ
ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One-Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการ
ท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ 

 ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ ๑๙ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายท้ังของ
ภาครัฐและประชาชน 

 ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
ส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อ
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐและเปิดเผลผลการประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน า
กรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่ง
ได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆเป็นบรรทัดฐาน แล้วน ามาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 



๑๑ 

 ข้อ ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

 ๓.๒   ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าส่ัง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมา 
ภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 ข้อ ๒ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้า
ส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการผ่านดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบ
ขาดและรวดเร็ว 

 ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๔๒ อย่าง
เคร่งครัด 

 ข้อ ๔ กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ 
และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๕ ให้ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการแสวงหา 
รวบรวมและด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเ ท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐรวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ 
ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๓   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทธุรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู้ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส า คัญคือการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๑๒ 

 ๓.๔   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓            
(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand” 
  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

 พันธกิจ  
  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
   ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 วัตถุประสงค์หลัก 
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาค

ส่วน 
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ

ไทยมีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการ
กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะเวลาของทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือ
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก



๑๓ 

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งท้ัง
มวลชนของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาและการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 
เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง 
การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต
ตลอด กระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขึ้นก่อตัว
นโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 

Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้วยการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการ
ก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆและเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่างๆของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว
จะมุ่งเน้นการด าเนินการ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่างๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆจะถูก
ด าเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสัง คมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทจริตและคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ
การจัดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ



๑๔ 

ประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด ก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

 ๓.๕   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร-
มาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทท่ีได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการท่ีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

   ตัวช้ีวัด ๒.๒ ข้อเรียกร้องและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลดลง 

 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน พร้อมท้ังเพื่อสร้างพลังการ
ขับเคล่ือนค่านิยมต่อต่านการทุจริตโดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ของ องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
 

            
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการ
ทุจริต 

                    

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ 
 

                    

1. โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค.  จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 1 100,000.- 

2. โครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. ดีเด่น  

จ านวนกิจกรรม/โครงการ _ _ 4 ไตรมาส 84,800 4 ไตรมาส 84,800 4 ไตรมาส 84,800 4 ไตรมาส 84,800 

3. โครงการเตรียมความพร้อมพนักงาน
ใหม่ (Grooming Program) 

พนักงานบรรจุใหม่  
สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตลอดจน
สามารถน าอุดมการณ์และ
ปรัชญาการเป็นพนักงานที่
ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละ 80 500,000.- ร้อยละ 80 300,000.- ร้อยละ 80 300,000.- ร้อยละ 80 300,000.- ร้อยละ 
80 

300,000.- 

 



๑๗ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ 

                    

1. ประชาสัมพันธ์โครงการเก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนโครงการที่ได้
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ ของ อ.ส.ค. 

1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 

2. โครงการอบรมหลักสูตร "การให้
ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค.  

จ านวนกิจกรรม/โครงการ _ _ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต   

                    

กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                     

1. การด าเนินนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance: 
CG) 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   

                    

1. จัดต้ังหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและขับเคลื่อนการ
ท างาน 

มีหน่วยรับผิดชอบด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ขับเคลื่อนการท างาน 

1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 1 กิจกรรม 10,000.- 

2. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

มีระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ท างานสูงมาก 

1 กิจกรรม 15,000.- 1 กิจกรรม 15,000.- 1 กิจกรรม 15,000.- 1 กิจกรรม 15,000.- 1 กิจกรรม 15,000.- 



๑๘ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างเครือขา่ย และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

                    

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

                    

1. จัดช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวก 

พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงประชาชนมี
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                    

1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 1 กิจกรรม 5,000.- 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย 

                    

กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
  

                    

1. โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. 
ต่อต้านคอร์รัปช่ันเพื่อสร้างจุด
เปล่ียน อ.ส.ค. ท่ียั่งยืน 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 โครงการ 150,000.- 1 โครงการ 150,000.- 1 โครงการ 150,000.- 1 โครงการ 150,000.- 1 โครงการ 150,000.- 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย 

                      

1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 1 กิจกรรม - 1 กิจกรรม 10,000 1 กิจกรรม 10,000 1 กิจกรรม 10,000 1 กิจกรรม 10,000 



๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2561  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

           
ยุทธศาสตร์/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.59) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.60) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.60) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต             

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ             

1. โครงการคัดเลือก
คนเด่นคนดีศรี 
อ.ส.ค.  

เพ่ือยกย่องผู้กระท า
ความดีอันเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม
และประเทศชาติ 

อ.ส.ค. คัดเลือกคนเด่นคนดี
ศร ีอ.ส.ค. 3 ด้าน 

พนักงานมีความ
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยคุณธรรม 

ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

100,000.- 

 
    

2. โครงการเชิดชู
เกียรติผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. ดีเด่น 

เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานและสร้าง
ความรัก ความ

ผูกพันธ์ต่อองค์กร 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ทุกฝ่าย/ส านักงาน
ด าเนินการคัดเลือก
พนักงานในสังกัดเข้า
รับรางวัลทุกไตรมาส 

พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจมีขวัญ
ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน
และท าให้พนักงาน
เกิดความผูกพันธ์ต่อ

องค์กรมากข้ึน 

84,800 

          

 

ยุทธศาสตร์/ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน เป้าหมาย งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 หมายเหตุ 



๒๑ 

โครงการ โครงการ รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ที่ใช้ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต             

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ             

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการเก่ียวกับ
การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต และ

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

150 คน พนักงานมีความรู้
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต และ

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

15,000.- 

  
 

   
2. โครงการอบรม
หลักสูตร "การให้
ความรู้เก่ียวกับแนว
ปฏิบัติความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค." 

เพ่ือให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่

ผู้ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 
70 คน 

พนักงานน าความรู้ที่
ได้จากโครงการไป
ช่วยสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของ 
อ.ส.ค. มิให้เกิด
ความขัดแย้ง 
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

120,000.- 

       

 

 



๒๒ 

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.59) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.60) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.60) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพฒันาระบบงานป้องกันการทุจริต               

กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
    

1. การด าเนิน
นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate 
Governance: CG) 

เพ่ือให้ อ.ส.ค. มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม อ.ส.ค. มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มี

ความชัดเจน 
โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล  

10,000.- 

  
 

    

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
    

1. จัดต้ังหน่วย
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและขับเคลื่อน
การท างาน 

เพื่อให้มีหน่วย
รับผิดชอบด้านการ

ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและ

ขับเคลื่อนการท างาน 

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม มีหน่วยรับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและขับเคลื่อน
การท างาน 

10,000 
 

          
2. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

เพื่อให้หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูงมาก 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

1 กิจกรรม หน่วยงานมีระดับ
คะแนนคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานสูง
มาก 

15,000 
 

          

 



๒๓ 

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.59) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.60) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.60) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือขา่ย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
    

1. จัดช่องทาง
ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูลการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และพัฒนา
ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวก 

เพ่ือให้พนักงาน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสข้อมูลการ
ทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

ฝ่าย
อ านวยการ 

1 กิจกรรม พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึง

ประชาชนทราบถึง
การด าเนินการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และ

มีช่องทางการ
ร้องเรียน และแจ้ง

เบาะแส 

5,000.- 

  
 

   

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
    

1 ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตมี

ประสิทธิภาพ 

5,000.- 

  
 

   

 



๒๔ 

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.59) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.60) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.60) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.60) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับเจตจ านงและสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย                

กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต               
1. โครงการรวมพลัง
คน อ.ส.ค. ต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเพ่ือสร้าง
จุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ท่ี
ย่ังยืน 

เพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม 
วัฒนธรรมเรื่อง

ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีคุณธรรม ส่งผลให้
องค์กรปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติโดย

ใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

150,000.- 

  
 

    
กลยุทธ์ที่ 4.2 การ
สกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย                     
1. กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ป้องกันทุจริตเชิง
นโยบาย 

เพ่ือให้พนักงานมี
ความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก

ธรรมาภิบาลอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พร้อมรับผิด เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคม 

อ.ส.ค. 1 กิจกรรม  อ.ส.ค.  มีเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบและมุ่งน าสู่
การเป็นองค์กรที่ยึด
มั่นในหลักธรรมาภิ
บาล          สุจริต

ตามรอยพ่อ 

10,000 
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โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นพนักงานท่ีดี มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน 
อ.ส.ค. และมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 การจัดการประกวดคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้น ผลักดัน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                   
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างพนักงาน อ.ส.ค. ส่งเสริม
ฝ่าย/ส านักงานให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนยก
ย่องเชิดชูพนักงาน อ.ส.ค. ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคล
ท่ัวไป                   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงจัดท า “โครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2561” 
ขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพื่อยกย่องผู้กระท าความดีอันเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ 
 2.2 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึก และกระตุ้นให้ทุกฝ่าย/ส านักงาน มีแบบอย่างท่ีดี 
และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และส่งเสริมคนดี 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
 2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และมีคุณภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 ผู้ปฏิบัติงานในระดับ 5 ลงไปทุกต าแหน่ง (รวมพนักงานจ้าง) 
 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

 ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 

 5.1 เสนอขอความเห็นชอบโครงการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 ต่อผู้อ านวยการ 
อ.ส.ค. 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ประจ าปี 2561 
 5.3 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. 
 5.4 ทุกฝ่าย/ส านัก ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. แต่ละด้าน และส่งให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาและคัดเลือก 
 5.5 ประกาศผลการคัดเลือก 
 5.6 มอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 5.7 เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ 

/6. งบประมาณ........ 
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6. งบประมาณด าเนินการ 
 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการฯ จากงบประมาณฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 94,000.- บาท (เก้าหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 ค่าจัดท าแหวนทองค าท่ีระลึก      เป็นเงินจ านวน 34,000.- บาท 
      (แหวนทองค าหนัก 50 สตางค์ จ านวน 2 วงๆ ละ 17,000 บาท) 
 6.2 รางวัลเงินสด      เป็นเงินจ านวน 50,000.- บาท 

     (ส าหรับทีมท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่นคนดีศรี อ.ส.ค. ด้านนวัตกรรม)  
6.3 ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์     เป็นเงินจ านวน 10,000.- บาท 
 

7. ผู้รับผิดชอบ 
 

 แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตส านึกในการท าความดี 
 8.2 ผู้ปฏิบัติง่าน อ.ส.ค. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 8.3 ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 8.4 ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 8.5 อ.ส.ค. มีผลงานด้านนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อภารกิจ อ.ส.ค. ท้ังในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- 
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โครงการเชิดชูเกียรตผิูป้ฏบิัตงิาน อ.ส.ค. ดีเดน่ ประจ าปี 2561 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรท้ังมวลในองค์การอ.ส.ค. 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้ปฏิบั ติงาน อ.ส.ค. ท่ีปฏิบั ติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตน               
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์องค์กรและประเทศชาติ 
ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น เพื่อยก
ย่องและประกาศเกียรติคุณ และเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น ประจ าปี 2561 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่า สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง และสร้าง
ความรักและความผูกพันในองค์กร 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องพนักงานผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2. เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
 4. เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงาน และพนักงานจ้าง อ.ส.ค. ระดับ 5 ลงมา 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

5. สถานที่  
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

6. แนวทางการด าเนินการ 
 1. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ดีเด่น ประจ าปี 2561 
 2. ทุกฝ่าย/ส านักงานด าเนินการคัดเลือกพนักงานในสังกัดตามหลักเกณฑ์ฯ 
 3. มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือก 
 4. เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 

/7. งบประมาณ......... 
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7. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณงบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  84,800.- บาท (แปดหมื่นส่ีพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกรอบ ราคา 200 บาท   12,000.- บาท 
   (16 ฝ่าย*4ไตรมาส*200 บาท) 
2. รางวัลมูลค่า 1000 บาท       64,000.- บาท 
   (16 ฝ่าย*4ไตรมาส*1000 บาท) 
3. ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล   8,000.- บาท 
   (16 ฝ่าย*ป้ายละ 500 บาท) 

 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 2. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 3. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีความรักและความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น 
 
 

%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-% 
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โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญ และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง                
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ   
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ เช่น ค่านิยมในการบริโภค             
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นผล
ให้เกิดความเส่ือมของค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของไทย รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับ
ใช้ท่ีเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการทุจริต
เป็นอย่างมาก 
 อ.ส.ค. ได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้าน
คอร์รัปช่ันเพื่อสร้างจุดเปล่ียน อ.ส.ค. ท่ียั่งยืน ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นการเปิดตัวการด าเนินนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ อ.ส.ค. อย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่าย/ส านักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม              
ซึ่งเป็นการส่ือสารในเชิงสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังในการต่อต้านการทุจริต 
 ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติ
ปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร จึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการรวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอร์รัปช่ัน
เพื่อสร้างจุดเปล่ียน อ.ส.ค. ท่ียั่งยืน”ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีความรู้ความตระหนักและการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 2.2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 2.3. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
 

3. เป้าหมาย 
 ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 200 คน 
 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวินัยและสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

7. วิธีการด าเนินงาน 
 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการเพื่อการด าเนินการ 
 7.2 ประสานงานวิทยากร และส่วนงาน หรือส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการ 
 7.3 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินตามโครงการ 
 7.4 ด าเนินการจัดโครงการ 
 7.5 ประเมินผลการจัดโครงการ 
 7.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

8. กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและบรรยายพิเศษ เพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 
 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการพูดและจูงใจให้ผู้ฟังได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการไม่ทุจริต ไม่คอรัปช่ัน 
 

9. งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการฯ จากงบด าเนินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ 
 9.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม/บรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 35,000 
2 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ 10,000 
3 ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 45,000 
4 ค่าเล้ียงรับรองวิทยากร 5,000 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร 6,000 
6 ค่าจัดท าเส้ือส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 24,000 
7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

รวม 135,000 
 

 9.2 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1 จัดท าแผ่นพับ จ านวน 500 แผ่น 2,500 
2 ป้ายอิงค์เจ็ท จ านวน 8 แผ่น 12,500 

รวม 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปใช้พัฒนาเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
  2. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. เกิดจิตส านึกและน าความรู้ ท่ีได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ อ.ส.ค. 
  

****************************************** 


