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คานา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนรำชกำร นับเป็นภัยร้ำยแรงต่อประชำชนและประเทศชำติ
ที่บ่อนทำลำยทั้งเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศในทุก
ๆ ด้ำน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรง และขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เป็น
ปัญหำที่เกิดทั้งในองค์กรภำคเอกชนและองค์กรภำครัฐ อีกทั้งวิธีกำรทุจริตมีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นจน
ยำกแก่กำรปรำบปรำมให้หมดสิ้นไปโดยง่ำย จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ ทุกหน่วยงำนจะต้องเร่งดำเนินกำรแก้ ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ภำยในให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) หรือ สคช. ได้ให้ควำมสำคัญต่อเรื่องกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงำนจึงได้จัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
ซึ่งจะนำไปสู่กำรปฏิรูปกระบวนกำรดำเนินงำนจำกเดิม ไปสู่กระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำรทั้งระบบใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยเริ่มจำกกำรวำงรำกฐำนทำงควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สคช.
รวมไปถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอก เพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมตั้งใจจริง อีกทั้งยังเป็น
กำรตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ให้ เ ป็ น “มำตรกำรป้ อ งกั น กำรทุ จริ ตเชิง รุก ” ที่ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ ทั่ ว ประเทศจะต้อง
ดำเนิ น กำร แผนกำรดำเนิน งำนดังกล่ำวได้ ให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตตำมดัชนี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำร
ใช้อำนำจ 4) กำรใช้ทรั พย์ สิ น ของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7)
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 10) กำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน นอกจำกนี้ยังได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
จำกกำรดำเนินงำน
ในกำรนี้ สคช. หวังเป็ น อย่ ำ งยิ่ งว่ ำ แผนปฏิบั ติ กำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และมุ่งสู่กำรเป็นหน่วยงำนที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป
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หลักการและเหตุผล
ในกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) เพื่อให้
ตอบสนองต่อเป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ตำมที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำง
และมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และสนับสนุน
งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เริ่มดำเนินกำร
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ รวมทั้งพิจำรณำกลไกกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรโดย
คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ นั้น
จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำว สคช. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นกำรปฏิรูปกระบวนกำรดำเนินงำนจำกเดิม ไปสู่กระบวนกำรทำงำนแบบ
บูรณำกำรทั้งระบบ โดยเริ่มจำกกำรวำงรำกฐำนทำงควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สคช. ที่จะไม่กระทำกำร
ทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน อีกทั้งต่อไปต้องก้ำวข้ำมค่ำนิยมอุปถัมภ์และ
ควำมเพิกเฉยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องกำร
สร้ำงหน่วยงำนที่สะอำดปรำศจำกกำรทุจริต และกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องมีกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต้องเป็นที่ได้รับควำมไว้วำงใจเป็นตำม
มำตรฐำน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน อีกทั้งยังส่งผลให้กำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) โดยจำแนกตำมรำยดัชนีและตัวชี้วัด สำมำรถนำมำอภิปรำยผลกำรประเมินของ
หน่วยงำนได้ดังนี้

จำกตำรำงเปรี ย บเทีย บผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 และพ.ศ.2561 ในภำพรวมจะเห็ น ได้ ว่ ำ
หน่ ว ยงำนมีผ ลคะแนนอยู่ ในระดับ สู ง พิจ ำรณำจำกคะแนนของหน่ว ยงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อ
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เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 แล้ ว พบว่ ำ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ 76.72 คะแนน และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ 88.64 คะแนน คะแนนลดลงร้อยละ 13.45 เป็นกำรลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แล้วหน่วยงำนมีคะแนนลดลงเช่นกัน
เมื่อพิจำรณำจำกตำรำงเป็นรำยดัชนีเปรียบเทียบผลกำรประเมินระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึงปี
พ.ศ. 2561 จะพบว่ำดัชนีที่มีค่ำคะแนนลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ได้แก่ ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด ดัชนีที่ 3
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน และดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่วนดัชนีที่ 5 คุณธรรม
กำรทำงำนในหน่วยงำนที่มีค่ำคะแนนลดลงอย่ำงไม่มีนัยสำคัญ ในทำงกลับกันดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส มีค่ำ
คะแนนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ

* ดัชนีเรื่องความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น
จำกผลกำรประเมิน ดังกล่ ำวจึ งมีควำมจำเป็นอย่ำ งยิ่งที่จ ะต้ องก ำหนดแผนปฏิบัติ กำรป้อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ของสคช.ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. วัฒนธรรมในองค์กรที่มุ่งต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกส่วนงำน และนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงำนเป็นหลัก
2. เป็นกรอบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสคช.
3. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นไปด้วยควำมชัดเจนโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
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5. เพื่อทำให้เกิดกระบวนกำรทำงำนแบบบูรณำกำรทั้งระบบในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
รวมถึงกำรมีแนวร่วมในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกร
6. สร้ำงกลไกในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต

เป้าหมาย
1. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สคช. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2. เจ้ำหน้ำที่สคช. รับรู้และมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในด้ำนต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น

แผนการดาเนินงาน
1) การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นกำรขับเคลื่อนแผนงำน
ที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพภำยในหน่วยงำนให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำเจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝัง
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่ อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้ มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ
และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกส่วนงำนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำน กำรทุจริตใน
ทุกรูปแบบ ได้แก่
1.1 กำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กและเจ้ ำหน้ ำ ที่ส คช.เกิด ควำมตระหนั ก ปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
1.2 กำรสร้ ำงควำมตระหนั กตำมประมวลจริ ยธรรมของคณะกรรมกำรบริห ำร ผู้ อำนวยกำร และ
ผู้ปฏิบัติงำน คู่มือธรรมำภิบำล (Good Governance) สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) และคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
โดยกำรจั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรกล่ อมเกลำและปลู กฝั งให้
เจ้ ำหน้ ำที่ในหน่ วยงำนทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ
ดำเนินกำรเพื่อยับยั้งกำรทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบำะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงำนตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำน) ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ กำรให้ควำมรู้ เพื่อพัฒนำจิตสำนึก
สำธำรณะและปรับพฤติกรรม กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรจัดตั้งกลุ่มเพื่อเฝ้ำระวัง
และต่อต้ำนกำรทุจริต กำรสร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อกำรทุจริต และกำรผลักดันให้เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) เป็นต้น
(2) การแสดงเจตจ านงสุจ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารหน่ว ยงาน เป็น กำรส่ งเสริมหรื อสนั บสนุ น กิจ กรรม/
โครงกำรที่กำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนแสดงเจตจำนงในกำรบริหำรและปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส หรือ “เจตจำนงสุจริต” ต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณะชนภำยนอกหน่วยงำน ซึ่ ง
อำจอยู่ในรูปแบบกำรจัดทำเอกสำร แสดงเจตจำนงในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
และสำธำรณชน กำรแถลงทิศทำง นโยบำย หรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในสื่อต่ำง ๆ เป็นต้น
(3) การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรจัด
กิจ กรรมเสริ มหรื อ สนั บ สนุ น โครงกำรที่ เป็ น กำรปรั บฐำนควำมคิ ด ของเจ้ ำหน้ำ ที่ ให้ ส ำมำรถแยกระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบกำรให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
6

เจ้ำหน้ำที่ หรือกำรเผยแพร่คู่มือ องค์ควำมรู้ หรือสื่อต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น
(4) การพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้นเพื่อลดโอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอำศั ย ทั้ ง กำรก ำหนดกลไกด้ ำ นกฎหมำย กลไกทำงกำรบริ ห ำร และกลไกอื่ น ๆ และเสริ ม สร้ ำ งกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีธรรมำภิบำล พัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำร
ทุจริต โดยปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ และยังได้เพิ่มควำมเสี่ยงกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสปีงบประมำณ 2562

สูง

2. จำนวนกลุ่มผู้เข้ำรับกำร
ประเมินจริงที่ สคช.กำหนด ไม่
สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้



3

5

15

สูง

3

5

15

สูง

3

5

15

สูง

3. อัตรำกำรลำออกของ
เจ้ำหน้ำที่สูง

4. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่
เป็นไปตำมเป้ำที่ตั้งไว้





1. จัดทำแผนกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็นระยะๆ และ
รำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบเพือ่
เป็นกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2. ทุกส่วนงำนมีกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำเดือน
เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนให้
บรรลุตำมแผนงำน
1. มีกำรติดตำมและรำยงำนผล
เสนอต่อผู้บริหำร เป็นระยะๆ
2. ทุกส่วนงำนมีกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำเดือน
เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนให้
บรรลุตำมแผนงำน
1. ทบทวนโครงสร้ำงองค์กรเพื่อ
วำงตำแหน่งงำนและคุณสมบัติให้
เหมำะสม
2. จัดทำระเบียบสวัสดิกำร
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงฉบับใหม่
3. จัดทำ Employee
Engagement
1. จัดทำแผนกำรติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปี
และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
เป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส
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อยู่ระหว่างการดาเนินการ

15

ดาเนินการแล้ว

5

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ระดับความเสี่ยง

3

การติดตามผลการ
จัดการ
Follow up results of
action
รอบ 6
รอบ 12
เดือน
เดือน

ดาเนินการแล้ว

ผลรวม Sum.



Financial Risk

1. ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยของแผน

Strategic Risk

impact

การประเมินความเสี่ยง
Risk Evaluation

Likelihood

Compliance Risk

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
Risks / Impacts of
Uncertainty

Operational Risk

ประเภทความเสี่ยง
Types of Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือโอกาสเพื่อการปรับปรุง
Actions for Address
or Opportunities for
Improvement

5. ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน

1



5

5

2. ทุกส่วนงำนมีกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำเดือน
เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนให้
บรรลุตำมแผนงำน
ต่ำ 1. ดำเนินกำรสื่อสำรและเวียนกฏ
ระเบียบ และข้อบังคับของ
สถำบัน ให้ผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่รวมถึงลูกจ้ำงโครง
ทรำบ ผ่ำนทำง กำรอบรม
เจ้ำหน้ำที่เข้ำใหม่ ,ทำงอีเมล์ ,
ไดฟ์กลำง ,บนเว็บไซต์ของ สคช.
และจัดทำเป็นรูปเล่ม
2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริต ตำมหลักธรร
มำภิบำล ไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน



กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน รวมไปถึงกำรสกัดกั้น
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของกำรกำหนดมำตรกำร
(5) การพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ คือ กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน รวมไปถึง
กำรสกัดกั้นกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของกำรกำหนดมำตรกำร
ดังนั้นในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนดังกล่ำว สคช. ได้ทำกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในหน่วยงำนให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดครอบคลุมถึง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ สคช. เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
2. บุ คลำกรของ สคช. มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงจริยธรรมในกำรทำงำน เพิ่มขึ้นจำกเดิม
3. สคช. มีกลไกในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
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อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

การติดตามผลการ
จัดการ
Follow up results of
action
รอบ 6
รอบ 12
เดือน
เดือน

ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสี่ยง

ผลรวม Sum.

impact

การประเมินความเสี่ยง
Risk Evaluation

Likelihood

Compliance Risk

Financial Risk

Operational Risk

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
Risks / Impacts of
Uncertainty

Strategic Risk

ประเภทความเสี่ยง
Types of Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง
หรือโอกาสเพื่อการปรับปรุง
Actions for Address
or Opportunities for
Improvement

4. ผลกำรจัดอันดับค่ำดรรชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งในระดับภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิก และระดับโลก
5. เกิดแนวร่วมในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกร

9

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
กิจกรรม
1. อบรมเรือ
่ งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให ้กับผูบริ
้ หารและ
เจ ้าหน ้าที่ ให ้รับรูและพึ
้
งปฏิบต
ั ิ
2. จัดกิจกรรมแสดงต่อตานการทุ
้
จริตของสถาบัน
่ การต่อตานหรื
3. จัดทาสือ
้
อไม่กระทาการทุจริต เพื่อกระตุนจิ
้ ตสานึก
ให ้ผูบริ
้ หารและเจ ้าหน ้าที่
4. ดาเนินการประเมิน ITA ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

5. จัดทาและประกาศนโยบาย/มาตรการ/คูม
่ อ
ื ต่อตานการทุ
้
จริตของ
สคช.
- มาตรการการเผยแพร่ขอมู
้ ลต่อสาธารณะ
่ นไดส่
่ นร่วม
- มาตรการให ้ผูมี
้ สว
้ วนเสียเขามามี
้
สว
้ จัดจ ้าง
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ
- มาตรการจัดการรองเรี
้
ยนการทุจริต
- มาตรการป้ องกันการรับสินบน
่ นตนกับ
- มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว
่ นร่วม
ผลประโยชน์สว
้ ลยพินจ
- มาตรการตรวจสอบการใชดุ
ิ
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน/มาตรฐานการให ้บริการ
7. เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้ องกันต่อตาน
้
การทุจริต (Did You Know)
8. จัดทาช่องทางการรับแจ ้งการทุจริตเกีย
่ วกับการดาเนินงาน
- กล่องรับเรือ
่ งรองเรี
้
ยน
- Call Center
- Website TPQI
- ช่องทางอืน
่ ๆ
้ จัดจ ้างและสรุปผลการจัดซือ
้ จัดจ ้างรายเดือน
9. จัดทาแผนการจัดซือ
และประจาปี
10. จัดทานโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี
่ งของกระบวนงานในแต่ละสานัก
11. ดาเนินการประเมินความเสีย
่ งเกีย
รวมถึงประเมินความเสีย
่ วกับเรือ
่ งการทุจริตภายในองค์กร
12. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (โครงการ/กิจกรรม) และ
รายงานผลการดาเนินงาน
13. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

ผูรั้ บผิดชอบ
นผ.
นผ.
นผ.
นผ.และสานักที่
เกีย
่ วของ
้

นผ.และสานักที่
เกีย
่ วของ
้

ทุกสานัก
นผ.

บร.,สค.

บร.
บร.
นผ.
นผ.และสานักที่
เกีย
่ วของ
้
นผ.

10

