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รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

วัตถุประสงค์ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกั น 
และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 
๑.๑ พัฒนาและปรับฐาน

ความคิดท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริตของ
บุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1  จ านวนกิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยม
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

อย่างน้อย  
๑ กิจกรรม  

    สมศ. จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
สู่องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย 
สุ จ ริ ต  จิ ต อ า ส า ”  ขึ้ น ใ น วั น พฤ หั ส บ ดี ที่   
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๕.๓๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานทั้งหมด
เข้าร่วมงานโดยในช่วงเช้าจะเป็นการทัศนศึกษา
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และในช่วงบ่ายจะ
เปน็การโต้วาทีในหัวข้อ คนดี vs คนเก่ง 

โ ด ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ของโครงการ มีดังนี ้

ภนย.,  
งทม. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม

สุจริตและการต่อต้านการทุจริตน าไปสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา”  

๒. เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต  
มีทัศนคติในค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตใน สมศ.  

๓.  เ พ่ื อตอบสนองนโยบายภ าครั ฐ 
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรของรัฐปฏิบัติตาม
แผนคุณธรรมเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
และการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 

๑.๒ การเข้าถึงข่าวสาร
ของบุคลากร  
และประชาชน  
เพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้สร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการท างาน 

1.2  จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ สร้าง
คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการท างาน 

อย่างน้อย 
๓ ประเภท  

    สมศ .  ได้ จั ด ให้ มี สื่ อประชาสั ม พันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการท างาน ผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก่ 

1 .  กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ ม คว าม โป ร่ ง ใ ส
หลากหลายกิจกรรม 

2. จัดท าโปสเตอร์ต่าง ๆ 
3. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์หลัก

ขององค์กร Line ONESQA Group  

ภนย., 
ภสส.  
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 
1.3 ก าหนดรูปแบบ

มาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

1.3.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม 
ของผู้อ านวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2552   

ร้อยละ 100     สมศ .  มี ร ะ เ บี ยบส า นั ก ง าน รั บ ร อ ง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อ านวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งบุคลากรทุกคน
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ร้อยละ 100 
ของจ านวนบุคลากรของส านักงานทั้งหมด 

งนต. 

1.3.2 จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ของผู้ประเมินภายนอก  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

    จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
ของผู้ประเมินภายนอก  ไม่ เกินร้อยละ 20  
ของจ านวนสถานศึกษาที่ส านักงานลงพ้ืนที่
ประเมินคณุภาพภายนอก 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมศ. 
ลงพ้ืนที่ประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 821 
แห่ ง  มีข้อร้อง เรียน เกี่ ยวกับจรรยาบรร ณ 
ของผู้ประเมินภายนอก จ านวน 3 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 1  

ภสส,  
งนต. 

๑.4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของของบุคลากร
ในการต่อต้านทุจริต  

1.4 มีการแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าและขับเคลื่อน
แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและความ

๑  
คณะท างาน 

    ค าสั่ง ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสของ ส านั กงานรั บรอง

ภนย. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ Q1 Q2 Q3 Q4 
โปร่งใสของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ส าเร็จ 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
       มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะคณะท างาน
จัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

วัตถุประสงค์     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของส านักงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

๒.๑  ยกระดับการ
ต่อต้านการทุจริต 
โดยให้ผู้บริหาร
แสดงเจตจ านง
การบริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2.1.1 จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่การ
ประกาศเจตจ านง
สุจริต 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

    ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร รักษาการผู้อ านวยการ 
สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) ได้มีการประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้ บุ คล ากรทุ กคนทราบและถื อปฎิบั ติ ร วมกัน  
โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ดังนี้ 

1. ประกาศผ่านกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สันถวมิตร สมศ. มีผู้ ร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สมศ. จ านวนรวมทั้งสิ้น ๘๕ 
คน ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฎิบัติรวมกัน  

2. แจ้งเวียนผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless Online Office systems ) 

3. เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงาน 
http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-
view/905/1954/  

ภนย. 

http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1954/
http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1954/
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2.1.2 มีแนวทางนโยบาย
การสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

1 เล่ม     มีการจัดท า “นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน” จ านวน 1 เล่ม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด  
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรม 
การท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งก าหนดมาตรการหรือโครงการ
กิจกรรม เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับองค์กรและให้
บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจน
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเจตนารมณ์
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ชอบของ เจ้ าหน้ าที่ เ พ่ื อสร้ า งความ เชื่ อมั่ นแก่
สาธารณชนอันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ภนย. 

๒.๒ พัฒนากลไกและ
กระบวนงาน 
ด้านการป้องกัน
การทุจริตให้มี
ความเข้มแข็ง
และมี

2.2.1 มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริต
ภายในองค์กร 
ประจ าปี
งบประมาณ 

 1 แผน     สมศ. มีการจัดท าแผนวิ เคราะห์ความเสี่ ยง
เกี่ ยวกับด้ านการทุจริตขององค์กร โดยก าหนด 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ประด็น ดังนี้   

(๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้
ดุลพินิจ  

ภนย. 



7 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
เพ่ือลดโอกาส
การทุจริตหรือท า
ให้การทุจริตเกิด
ได้ยากขึ้น 
ตลอดจน
เสริมสร้าง 
การปฏิบัติงาน
ของส านักงาน  
ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒๕๖๒ ส านักงาน
รับรองมาตรฐาน
และประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

(๒) การทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ  
(๓) การทุจริตในการใช้จัดซื้อ จัดจ้าง  
(๔) การทุจริตในการด าเนินภารกิจหลัก (การ

ประเมินคุณภาพภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมิน
ภายนอก) 

2.2.2 มีการรายงานผล
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตภายใน
องค์กร ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๒ ส านักงาน
รับรองมาตรฐาน
และประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

    มีการติดตามรายงานผลตามแผนวิ เคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร เสนอต่อ
ผู้บริหารในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 พร้อมกับ
รายงาน COSO 

ภนย. 

๒.3  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

2.3.1 ร้อยละของการ
เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างทาง 
เว็บไซต์หน่วยงาน  

ร้อยละ  
๑oo 

 

    สมศ. การเปิดเผยฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทาง 
เว็บไซต์หน่วยงาน 
http://www.onesqa.or.th/th/download/1060/ 

งบท. 
ภทส. 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

๒.4  จัดท าแผน 
การจัดซื้อจัดจ้าง
และเผยแพร่สู่
สาธารณะใน
ช่องทางที่
กฎหมายก าหนด 

2.4.1 จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ภายใน ๓o วันนับ
แต่วันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ   

 

๓ 
ช่องทาง 

 

    ส านักงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภายใน ๓o วันนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ใน ๓ ช่องทางตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  

๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
๒) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน  

  ๓) การปิดประกาศ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

งบท. 
ภทส. 

2.5 จัดท ากรอบ
เกี่ยวกับการ
อนุมัติ การใช้
ดุลพินิจ  

2.5.1 มีการปรับปรุง
กฎระเบียบในการ
อนุมัติ อนุญาตทั้ง
อ านาจและวงเงิน 
เพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจ 

1 เรื่อง     สมศ. มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการอนุมัติ 
อนุญาตทั้งอ านาจและวงเงิน เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 

งนต. 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  



9 

 

 

วัตถุประสงค์     การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของส านักงาน  ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ 
ผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของส่วนงานต่างๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

๓.๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 
การร้องเรียน/การทุจริต 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จใน 
การปรับปรุง/จัดท าระบบ
การจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

 

    ส านักงานได้ด าเนินการปรับปรุง
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอน
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้บุคลากร 
บุ ค คลภ ายนอกผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย  ห รื อ
ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส ได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 

งนต. 

๓.๒  พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก รวมเร็ว และมี
จ านวนหลากหลายช่องทาง  

3.1.2 จ านวนช่องทางการ
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือ 
การประพฤติมิชอบ 

อย่างน้อย 
๔ ช่องทาง 

 

    ส านักงานมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ประพฤติมิชอบ จ านวน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ณ ที่ท าการของส านักงาน 
2. ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงาน 
http://www.onesqa.or.th/th/contact/ 
3. ทางโทรศัพท ์0-2216-3955 
4. ทาง E-mail : info@onesqa.or.th  

งนต. ,  
ภทส. 

 


