
แผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565
และความคืบหน้าในการด าเนินการ ณ ไตรมาส 1/2565



แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565

A. ปลุกการรับรู้ -
สร้างความรู้
ความเข้าใจ

B. ปลูกจิตส านึก -
สร้างการมีส่วนร่วมและ

น าไปสู่การปฏิบัติ

C. ปรับเปลี่ยนเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส –

ข้อมูล/คุณภาพการด าเนินงาน
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ไตรมาส 1

แผนส่งเสริมการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ปี 2565

1. ปลุกการรับรู้ – สร้างความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ผู้บริหารแสดงเจตจ านง แจ้งเป้าหมาย/แผนการปฏิบัติการ

ให้พนักงานรับทราบและรับ feedback
1.2 ประกาศ No Gift Policy ปี 2565
1.3 จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอก 

- การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- แนวทางการประเมิน ITA

2. ปลูกจิตส านึก - สร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การปฏิบัติ
2.1 จัดกิจกรรมรณรงค/์สื่อสาร เช่น whistleblower/การใช้ทรัพย์สิน/

การเชิดชูความดีพนักงาน/no gift policy
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้พนักงานร่วมแสดงความเห็นที่สะท้อน

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
2.3 ผู้บริหารสื่อสารการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและเป็นแบบอยา่ง

พนักงานรับรู้และลงนามในจรรยาบรรณ 

3. ปรับเปลี่ยนเพื่อเพ่ิมความโปร่งใส
3.1 ทบทวน CG code ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและภาครัฐ

และสื่อสารให้พนักงานทราบ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหาร พนักงาน

(ทบทวนทุกปี/เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)

(จัดกิจกรรม / ออก email ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารต่อเนื่อง )

(เน้นย  านโยบายและสื่อสาร)

(จัดกิจกรรม / ออก email ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารต่อเนื่อง )

งบประมาณ(บาท)

-

30,000

10,000

30,000

-

-

-
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่

รับผิดชอบ
ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

1. ปลุกการรับรู้ – สร้างความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ผู้บริหารแสดงเจตจ านง

แจ้งเป้าหมาย/แผนการปฏิบัติการให้พนักงาน
รับทราบและรับ feedback

คณะท างานด้าน
องค์กรโปร่งใส/
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
ธรรมาภิบาล
องค์กร

ไตรมาส 1 - - ผู้บริหารแสดงเจตจ านง มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านองค์กรโปร่งใส ครั งที่ 1
และ 2/2565 ในไตรมาสแรก และเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565 และสื่อสาร
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการให้พนักงานได้รับทราบและรับ feedback
- เลขาธิการมีด าริให้จัดตั งกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) เพ่ือขับเคลื่อน
เรื่องคุณธรรมความโปร่งใส
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- มีการสร้างความตระหนักรู้จากผู้บริหารสู่พนักงาน โดยกลุ่มผู้บริหารสื่อสารกับ
พนักงานในสายงาน

-

1.2 ประกาศ No Gift Policy ปี 2565 ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงและธรรมาภิ
บาลองค์กร

ไตรมาส 1 - - ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ no gift policy ตามแนวทางของส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยมีการปรับปรุงทั งในระดับกรรมการ ได้แก่ นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัป
ชัน (แล้วเสร็จ) และปรับปรุงนโยบายในส่วนของส านักงาน (อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โดยจะประกาศใช้พร้อมแนวปฏิบัติภายในเดือน เม.ย. 2565)
- อยู่ระหว่างจัดท าแนวปฏิบัติในการรายานการรับของขวัญ และ
มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการรายงานการรับของขวัญส าหรับพนักงาน
เพ่ืออ านวยความสะดวก (ภายในเดือน เม.ย. 2565)

มีการปรับปรุงนโยบาย no gift 
policy ทั งระดับกรรมการและ
ส านักงาน รวมทั งมีการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รองรับการรายงาน
การรับของขวัญส าหรับพนักงาน 
ท าให้ต้องปรับช่วงเวลาด าเนินการ
เป็นภายใน เม.ย. 2565

1.3 จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอก 
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน/แนวทางการประเมิน ITA

ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงและธรรมาภิ
บาลองค์กร

ไตรมาส 
1-2

4,000 - จัดบรรยายบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ในวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2565
- อยู่ระหว่างประสานวิทยากรจาก จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “ระบบธรรมาภิบาลกับ
การพัฒนาองค์กร” จะจัดในวันที่ 27 เม.ย. 2565

-
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ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ณ ไตรมาส 1/2565
โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 1/2565

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

2. ปลูกจิตส านึก - สร้างการมีส่วนร่วมและ
น าไปสู่การปฏิบัติ

2.1 จัดกิจกรรมรณรงค์/สื่อสาร เช่น 
whistleblower/การใช้ทรัพย์สิน/
การเชิดชูความดีพนักงาน/no gift policy

คณะท างานด้าน
องค์กรโปร่งใส/
ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร

ไตรมาส 1-4 - - จัดกิจกรรมรณรงค/์สื่อสารพนักงานทั งกลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่อง และจัดให้มี  
Banner แหล่งรวมข้อมูลใน Intranet เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น

-

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
พนักงานร่วมแสดงความเห็นที่สะท้อน
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
องค์กร

ไตรมาส 1 - - ประสานงานกับจุฬาฯ ส าหรับการจัดเตรียม mini-workshop 
“การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื อหาและรูปแบบ
ให้เหมาะสม คาดว่าจะจัดได้ในไตรมาส 2

มีการปรับช่วงเวลาด าเนินการ
เนื่องจากมีการร่วมมือกับจุฬาฯ 
ในการจัดเตรียมเนื อหาและรูปแบบ 
คาดว่าจะจัดได้ในไตรมาส 2

2.3 ผู้บริหารสื่อสารการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและเป็นแบบอย่าง
พนักงานรับรู้และลงนามในจรรยาบรรณ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
องค์กร

ไตรมาส 1-4 4,000 - มีการสร้างความตระหนักรู้จากผู้บริหารสู่พนักงาน โดยกลุ่มผู้บริหาร
สื่อสารกับพนักงานในสายงานต่อเนื่อง
- การลงนามในจรรยาบรรณจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 

-

3. ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
3.1 ทบทวน CG code ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลและภาครัฐ และสื่อสารให้
พนักงานทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล
องค์กร

ไตรมาส 1-2 - - อยู่ระหว่างศึกษามาตรฐานสากลและภาครัฐ เพ่ือทบทวน CG code 
ให้เหมาะสม

-
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