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   รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
๑. การปลูกฝังบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการท างาน
ร่วมกัน  
๒. การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตและคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
 
 

 
 
 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลัก   
ธรรมาธิบาล 
๒. เพ่ือให้บุคลากรของ
สถาบันมีวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกัน มีความ 
สัมพันธ์ที่ดี และมีความ
สามัคคีต่อกัน 
๓. เสริมสร้างองค์ความรู้
ของบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 ๑. จัดกิจกรรม ITD Staff 
Meeting เพ่ือส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาธิบาล 
 ๒. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแล
ระบบ เพื่อการใช้งานระบบ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ 
ศปท. 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม หลักสูตรการจัดท า
ธรรมาภิบาลข้อมูล เพ่ือการ
บริหารสู่องค์กรดิจิทัลสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
๔. จัดให้บุคลากรภายในเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมาย

 
 
 
- บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความสามารถให้แก่
บุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ 
สามารถให้แก่บุคลากรด้านที่
เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้แก่
บุคลากร ตลอดจนได้รับความรู้ที่
น ามาปรับใช้ในการท างาน 
- เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถส่งต่อความรู้ให้
บุคลากรท่านอ่ืนได้ 

 
 
 
๑. ผู้อ านวยการสถาบันได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อหน้า
บุคลากรสถาบัน พร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
ให้สถาบันด าเนินแผนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๒. ได้จัดการประชุม ITD Staff Meeting จ านวน ๓ ครั้ง 
โดยแตล่ะครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งในการ
ประชุมจะมีหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แผนงานฯ สอดแทรกอย่างสม่ าเสมอ 
๓. สถาบันส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบเพ่ือการใช้งานระบบ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ ศปท.พณ. และได้น าความรู้
มาแชร์ให้กับบุคลากรของสถาบัน 
๔. มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส สคพ. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 

 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เหตุการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
๕. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
อบรมในหัวข้อ กฏหมายว่า
ด้วยความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการและความผิด
ของพนักงานในหน่วยงานรัฐ 
โดย ศปท. 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร 
 - การยกระดับองค์กรให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  
 
 

 
 
 
 
๑. สร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
๒. ปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงานทุก
ระดับ 
๓. สร้างวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
 
๑. จัดอบรม In-house 
Training ภายใต้หัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หรือการป้องกัน   
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานให้มีความถูกต้อง 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

 
 
 
 
สถาบันได้คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ 

 
 
 
 
ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ให้กับ
บุคลากรของสถาบันทุกระดับ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งเป็นหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
 

 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมคุณธรรม    
 - การประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
- จัดท าข่าวสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะสื่อ Social 
Media เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมที่องค์กรได้
แสดงออกถึงการต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 
 
 
 - ร่วมประชุมกับผู้ดูแล
เว็บไซต์ของสถาบันเพ่ือร่วม
ก าหนดทิศทางการน าข้อมูลที่
ขึ้นเว็ปไซต์ให้ทันสมัย ตอบ
โจทย์ข้อก าหนดด้านความ
โปร่งใส และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรการและมาตรฐานการ
ด าเนินการต่อต้านการทุจริต
ของสถาบัน 

 
 
 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจ ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไป ตรงมา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
ภายใต้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันโดยงาน
สารสนเทศได้ด าเนินการจัดจ้างท าเว็บไซต์ใหม่ โดย
คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ร่วมประชุมกับผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ือก าหนดทิศทางและ
ด าเนินการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารผ่านระบบ
สารสนเทศ โดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมและ
ทันสมัย ซึ่งออกแบบให้เหมาะแก่การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้รับบริการมากขึ้นเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน จึงปรับแผนไว้ด าเนินการในไตรมาสที่ ๔ 
 
 
    


