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สารบัญ 

ล ำดับ แนวทำง/มำตรกำร ฝ่ำยที่
รับผิดชอบ 

หน้ำ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ     
และมีจิตส ำนึกสำธำรณะที่ดี และน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 

กก.  
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2. รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ       
และสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด          
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และก ำหนดมำตรกำรในกำรลด
ควำมเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ทว. 6  

3. กำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ทว. 8  

4. สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรของ ปณท  กก.  9  

5. สื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ในกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ ปน./ปข. 

กก.  
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6.  กำรศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมำยเหตุ             
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

กก. 13  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

7. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ ปณท กก. 15  

8. จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
ปณท และศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท 

กก.  
 

17  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  

9. รณรงค์เผยแพร่หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กก.  19  

10. ผู้บริหำรสูงสุดของ ปณท มีกำรลงนำมแสดงเจตจ ำนงถึงควำม
สุจริตและควำมมุ่งมั่น ในกำรบริหำรงำนใหส ำเร็จตำมพันธกิจ
ของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิบำล 

กก.  
 

21  

11. กำรลงนำมแสดงเจตจ ำนงของผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำ   
กับ ปณท เพ่ือแสดงสัตยำบันร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กก.  
 

23  

12. ส ำรวจควำมคิดเห็นของคู่ค้ำ คู่สัญญำ ด้ำนควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท หลังจำกท่ี สิ้นสุดสัญญำ 

กก.  
 

25  
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ล ำดับ แนวทำง/มำตรกำร ฝ่ำยที่
รับผิดชอบ 

หน้ำ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  

13. พิจำรณำบริกำร หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ           
ของ ปณท เปรียบเทียบกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้อง 

กก.  
 

27  

14. ปรับปรุงวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน หรือระบบกำรควบคุม
ตรวจสอบกำรท ำงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ทว. 
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15. ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติตำมกระบวนกำร      
จัดซื้อจัดจ้ำง ของ ปณท ให้สอดคล้อง กับกฎหมำย และควบคุม
ตรวจสอบให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีก ำหนด 

จห. 31  

16. ก ำหนดกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท เรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบน
เพ่ือมิให้บุคลำกรของ ปณท มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรทุจริต      
ตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือเอกชน 

กก.  34  

17. วิเครำะห์กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนำให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องรองรับ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส     
ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้ขอบเขตกำรประเมินของหน่วยงำน      
ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด 

กก.  36  

18. ก ำหนดให้ทุกฝ่ำยท ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
กิจกรรม กำรปฏิบัติงำนที่เป็นภำรกิจหลักท่ีส ำคัญของตน     
เป็นประจ ำทุกปี 

กก.  38  

19. ก ำหนดให้ที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกแห่งประเมินกำรควบคุม        
กำรปฏิบัติงำนของที่ท ำกำรไปรษณีย์ เป็นประจ ำทุกปี 

กก.  
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20. เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์  

สก. 42  

21. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรรั่วไหลของรำยได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนของ ปณท เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกของผู้ปฏิบัติงำน        
ให้ยึดถือเป็นหลักกำรด ำเนินชีวิตและป้องกันกำรทุจริต 

พบ. 44  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  

22. ทบทวนระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของ ปณท เพื่อให้เกิด     
ควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และเชื่อถือได้ 

ลก. 46  
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ล ำดับ แนวทำง/มำตรกำร ฝ่ำยที่
รับผิดชอบ 

หน้ำ หมำยเหตุ 

23. ก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนและผู้ให้เบำะแส 
(whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจ      
แก่ผู้ปฏิบัติงำน  

ทว. 47  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย 

 

24. ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจ         
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรประเมินส ำหรับส่งเสริมกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
ของประเทศ (CPI) และติดตำมเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร        
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส      
ในกำรด ำเนินงำน 

กก.  
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25. ก ำกับ ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินผลและทบทวนกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท      
และรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

กก.  
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แนวทาง/มาตรการที่ 1  
แนวทาง/มาตรการ  :  รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีจิตส ำนึกสำธำรณะที่ดี 

และน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงควำมคิดและพฤติกรรมเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต  
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้บุคลำกรของมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรมีจิตสำธำรณะ และมีทัศนคติที่ดี ต่อกำร         

ร่วมกิจกรรมสำธำรณะและกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต        
และกำรปฏิบัติงำนได้ 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินหลังกำรฝึกอบรม 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 80 80 80 80 80 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. ประสำนงำนกับฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร (พบ.) เพ่ือด ำเนินกำรในกระบวนกำรฝึกอบรม ได้แก่ กำรก ำหนด
ระยะเวลำ สถำนที่ที่ต้องใช้ในกำรอบรม คัดเลือกบุคลำกรของ ปณท เพ่ือเข้ำรับกำรอบรม รวมทั้ง
คัดเลือกผู้บรรยำยที่มีควำมเหมำะสม และประสำนงำนเรื่องวันเวลำและเนื้อหำในกำรบรรยำยกับ
ผู้บรรยำย   

2. จัดกำรฝึกอบรม โดยจัดให้มีกำรท ำแบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม และสรุปผลกำรประเมิน  

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประสำนงำนกับฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร 
(พบ.) เพ่ือด ำเนินกำรในกระบวนกำร
ฝึกอบรม ได้แก่ กำรก ำหนดระยะเวลำ 
สถำนที่ที่ต้องใช้ในกำรอบรม คัดเลือก
บุคลำกรของ ปณท เพ่ือเข้ำรับกำร
อบรม รวมทั้ง คัดเลือกผู้บรรยำยที่มี
ควำมเหมำะสมและประสำนงำนเรื่อง
วันเวลำและเนื้อหำในกำรบรรยำยกับ
ผู้บรรยำย 

40   10 10 10 10 10      
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. จัดกำรฝึกอบรม โดยจัดให้มีกำร       
ท ำแบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม 
และสรุปผลกำรประเมิน 

50         30 20   

รวม 100 - - 20 10 10 10 15 - 30 - - 5 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  - 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  -  
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แนวทาง/มาตรการที่ 2  
แนวทาง/มาตรการ  :  รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับ       
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และก ำหนดมำตรกำรในกำร          
ลดควำมเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  ปรับฐำนควำมคิด บุคลำกรของ ปณท ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์

ส่วนรวม  
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม และ ปณท สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และก ำหนดมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยง  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด - 1 1 1 1 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและวินัย (ทว.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ ด ำเนินกำรรำยงำนเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังนี้  
(1) พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ ต้องรำยงำนเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2) กรณีได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ โยกย้ำยหรือปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง ให้รำยงำนเปิดเผยข้อมูล

ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนำมรับทรำบค ำสั่ง 
(3) กรณีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบในกรณีต่ำง ๆ คณะกรรมกำร คณะท ำงำน กรรมกำร ให้รำยงำน

เปิดเผยข้อมูลภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนำมรับทรำบค ำสั่ง 
2. พนักงำน และลูกจ้ำงประจ ำรำยงำนในระบบสำรสนเทศและลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบรำยงำน 

และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
3. ทว. รวบรวมรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และตรวจสอบข้อมูลก่อนสรุปเสนอ 

รำยงำนต่อ กจป. โดยกรณีที่พบว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนที่มีควำมขัดแย้งฯ เกิดข้ึน จะด ำเนินกำร ดังนี้  
(1) แจ้งต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงำนที่พบควำมขัดแย้งฯ ทรำบ เพื่อจะได้ตรวจสอบดูแล 
(2) ตรวจสอบว่ำกำรต่อสัญญำจ้ำงแก่ผู้รับจ้ำงท ำของ (จ้ำงเหมำ) เอ้ือประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวหรือไม่  
(3) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของไปรษณีย์อนุญำตว่ำกำรด ำเนินงำนเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัวหรือไม่ 
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แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ 
ด ำเนินกำรรำยงำนเปิดเผยข้อมูล
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

2. พนักงำน และลูกจ้ำงประจ ำ
รำยงำนในระบบสำรสนเทศ       
ลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบ
รำยงำน และรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

3. รวบรวมรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูล
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนสรุปเสนอ 
รำยงำน กจป.  

40           20 20 

รวม 100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  -  

  



8 
 

แนวทาง/มาตรการที่ 3 
แนวทาง/มาตรการ  :  กำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมขัดแย้ง               

ทำงผลประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  ปรับฐำนควำมคิด บุคลำกรของ ปณท ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์

ส่วนรวม  
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ ปณท มีกฎเกณฑ์ภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่

มีควำมเหมำะสม  
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2561 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนรำยงำนผลกำรทบทวน  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  - 1 1 1 1 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและวินัย (ทว.)  

งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. ด ำเนินกำรสอบทำนทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ตำมบันทึกที่ ปณท รค.(ฉค)/77 เรื่อง กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ปณท 
(Compliance) ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 

2. รำยงำนสรุปผลกำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในจัดส่งให้ กก. รวบรวมน ำเสนอ ปณท   

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ด ำเนินกำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยใน
ของ ปณท ที่เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรเรื่องควำมขัดแย้ง          
ทำงผลประโยชน์  

90       30 30 30    

2.  รำยงำนสรุปผลกำรทบทวนกฎเกณฑ์
ภำยในจัดส่งให้ กก. รวบรวมน ำเสนอ 
ปณท     

10         10    

รวม 100 - - - - - - 30 30 40 - - - 
หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
ผลการด าเนินงาน  :   -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  -  
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แนวทาง/มาตรการที่ 4 
แนวทาง/มาตรการ  :  สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรของ ปณท เพ่ือเป็นกลไกในกำรถ่ำยทอด

แนวควำมคิด ต่อต้ำนกำรทุจริต ประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรทุจริต รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวัง และแจ้งเหตุ/เบำะแสกำรทุจริต   

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน

กำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรของ ปณท เป็นกลไกในกำรถ่ำยทอดแนวควำมคิดต่อต้ำนกำรทุจริต 

ประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
เฝ้ำระวัง และแจ้งเหตุ/เบำะแสกำรทุจริตได ้

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนสมำชิกในเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปณท  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 20 70 150 200 250 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. ประชำสัมพันธ์ สื่อสำร ถ่ำยทอดแนวควำมคิด กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวัง และแจ้งเหตุ/เบำะแสกำรทุจริตผ่ำน
ทำงกลุ่มเครือข่ำยไลน์ที่จัดตั้งขึ้น   

2. ประชำสัมพันธ์และเปิดโอกำสให้บุคลำกรของ ปณท ร่วมเป็นสมำชิกของเครือข่ำย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต หลักกำร และข้อก ำหนดของกำรรวมกลุ่มทำงสังคมให้มีควำมชัดเจน ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่
จะเป็นสมำชิกในเครือข่ำยให้มีควำมชัดเจน เหมำะสม   
 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. สื่อสำร ถ่ำยทอดแนวควำมคิด        
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประสำน      
ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวัง และแจ้งเหตุ/
เบำะแสกำรทุจริต 
 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ประชำสัมพันธ์และเปิดโอกำส         
ให้บุคลำกรของ ปณท ร่วมเป็นสมำชิก
ของเครือข่ำย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต หลักกำร และข้อก ำหนดของ
กำรรวมกลุ่มทำงสังคมให้มีควำม
ชัดเจน ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เป็นสมำชิกในเครือข่ำยให้มีควำม
ชัดเจน เหมำะสม  

40         40    

รวม 100 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :   -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 5 
แนวทาง/มาตรการ  :  สื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรกระท ำทุจริต

เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกำรปลุกจิตส ำนึก และสร้ำงเครือข่ำยของ ปณท ในกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้กับ หน.สพ.  หน.ปณ. และ หน.ปจ. ในสังกัด ปน./ปข.  

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน

กำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือสื่อสำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และบูรณำกำร

ฐำนข้อมูลกำรกระท ำทุจริตเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันปลุกจิตส ำนึก และสร้ำงเครือข่ำยของ ปณท 
ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับบุคลำกรระดับผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบ และน ำข้อมูลต่ำง ๆ ไป
เผยแพร่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนครั้งกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 5 5 5 5 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณ  :   -  
การด าเนินการ 

1. ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนฯ จำก ปณท 
2. ประสำนงำนกับ ปน./ปข. ที่จะเข้ำสื่อสำรองค์ควำมรู้ เพ่ือขอทรำบก ำหนดเวลำที่จะมีกำรประชุม

ประจ ำเดือน และแจ้งรำยละเอียด วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำสื่อสำรองค์ควำมรู้ 
3. ด ำเนินกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ โดย 

3.1 กำรบรรยำยให้แก่ หน.สพ. และ หน.ปณ. ในสังกัด ปน. ในกำรประชุมประจ ำเดือนของ ปน.  
3.2 กำรบรรยำยให้แก่ หน.ปณ. ในสังกัด ปจ. ต่ำง ๆ ในกำรประชุมประจ ำเดือนของ ปจ.   

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท   
 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนฯ จำก ปณท 

10     10        

2.  ประสำนงำนกับ ปน./ปข. ที่จะเข้ำ
สื่อสำรองค์ควำมรู้ เพื่อขอทรำบ
ก ำหนดเวลำที่จะมีกำรประชุม

30     10 10 10      
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประจ ำเดือน และแจ้งรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำสื่อสำรองค์
ควำมรู้ 

3. ด ำเนินกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ โดย 
3.1 กำรบรรยำยให้แก่ หน.สพ. และ 

หน.ปณ. ในสังกัด ปน. ในกำร
ประชุมประจ ำเดือนของ ปน.  

3.2 กำรบรรยำยให้แก่ หน.ปณ. ใน
สังกัด ปจ. ต่ำง ๆ ในกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ ปจ.  

50       10 10 10 10 10  

4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
น ำเสนอต่อ ปณท    

10            10 

รวม 100 - - - 20 10 20 10 10 10 10 - 10 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -   
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 6 
แนวทาง/มาตรการ  :  กำรศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติ 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน

กำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือปรับฐำนควำมคิดของผู้ปฏิบัติงำนให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และ

สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้ำงกระบวนกำร
กล่อมเกลำทำงสังคมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งบูรณำกำร
และเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนร่วมกันผลักดันให้เกิดองค์กรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2561 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  - 500 600 700 800 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณ  :  50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
การด าเนินการ 

1. ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนฯ จำก ปณท 
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชิญผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมกิจกรรมและเข้ำชมนิทรรศกำร ณ 

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุฯ  
3. ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรให้ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมำชิกเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต  
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท   

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ด ำเนินกำรขออนุมัติกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนฯ จำก ปณท 

12  12           

2.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเชิญผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมกิจกรรม
และเข้ำชมนิทรรศกำร ณ พิพิธภัณฑ์
และหอจดหมำยเหตุฯ 

38  2 4 2 2 2 2 2 14 2 6  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.  ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรให้
ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมำชิก
เครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต  

38  2 4 2 2 2 2 2 14 2 6  

4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร          
น ำเสนอต่อ ปณท  

12            12 

รวม 100  16 8 4 4 4 4 4 28 4 12 12 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -   
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 7 
แนวทาง/มาตรการ  :  เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ ปณท 
ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
กลยุทธ์  :  เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมประมวลจริยธรรมของ ปณท 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้บุคลำกรของ ปณท รับทรำบและสำมำรถปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ ปณท ซึ่งจะ

ช่วยป้องกันกำรกระท ำทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรเผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 100 100 100 100 100 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
การด าเนินการ 

1. จัดท ำบันทึกแจ้งให้ที่ท ำกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรสื่อสำรเผยแพร่และส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม โดยหัวหน้ำที่ท ำกำรเป็นผู้ที่สื่อสำรสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

2. ที่ท ำกำรไปรษณีย์จัดท ำรำยงำนผลกำรเผยแพร่ และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม โดยจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ ณ ที่ท ำกำรเพื่อให้ตรวจสอบ และจัดส่งรำยงำนสรุปผลให้แก่ ปน. / ปข.  

3. ปน. / ปข. รวบรวมรำยงำนจำกที่ท ำกำรต่ำง ๆ ในสังกัด และรำยงำนผลให้ ปณท ทรำบผ่ำน กก. 
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  จัดท ำบันทึกแจ้งให้ที่ท ำกำรต่ำง ๆ 
ด ำเนินกำรสื่อสำรเผยแพร่ และ
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม       
โดยหัวหน้ำที่ท ำกำรเป็นผู้ที่สื่อสำร    
สู่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

30        30     

2.  ที่ท ำกำรไปรษณีย์จัดท ำรำยงำน    
ผลกำรเผยแพร่ และส่งเสริม        
กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
โดยจัดเก็บหลักฐำนไว้ ณ ที่ท ำกำร
เพ่ือให้ตรวจสอบ และจัดส่งรำยงำน
สรุปผลให้แก่ ปน. / ปข.  

20         
 
 

10 10   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.  ปน. / ปข. รวบรวมรำยงำนจำกที่ท ำ
กำรต่ำง ๆ ในสังกัดและรำยงำนผล               
ให้ ปณท ทรำบ ผ่ำน กก.  

50          25 25  

รวม 100 - - - - - - - 30 10 35 25 - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  : -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 8 
แนวทาง/มาตรการ  :  จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท และศูนย์ป้องกัน      

และปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท 
ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :   สนับสนุนให้ทุกฝ่ำยงำนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมตั้งใจและกำรให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ของ ปณท รวมทั้งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปณท      
มีกำรบูรณำกำรร่วมมือกันด ำเนินงำนในทุกภำคส่วน 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  (1) แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท  

(2) จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
การด าเนินการ 

1. น ำผลกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งคณะท ำงำนฯ และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำง ขอบเขตในกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
และภำรกิจหลักของคณะท ำงำนฯ หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปณท  

2. ก ำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนฯ หรือศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของ ปณท ที่จัดตั้งขึ้น 

3. ขออนุมัติกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปณท 
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท 

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  น ำผลกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ               
กำรจดัตั้งคณะท ำงำนฯ และศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มำเป็นแนวทำงใน
กำรก ำหนดโครงสร้ำง ขอบเขตในกำร
ด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และภำรกิจหลักของ
คณะท ำงำนฯ หรือศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปณท  
 

60   20 20 20        
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2.  ก ำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนฯ หรือ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ 
ปณท ที่จัดตั้งขึ้น 

10     10        

3.  ขออนุมัติกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ 
และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของ ปณท    

20      20       

4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10      10       

รวม 100   20 20 30 30       
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :   -   
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :   
  



19 
 

แนวทาง/มาตรการที่ 9 
แนวทาง/มาตรการ  :  รณรงค์เผยแพร่หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยกำรจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน       

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมทั้งตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี       
และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์  :  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมทั้งตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้ 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม   

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 100 100 100 100 100 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.) 
การด าเนินการ 

1. จัดท ำบันทึกแจ้งให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ในส่วนกลำง และ ปน. / ปข. คัดเลือกบุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม  
2. ตรวจสอบรำยชื่อที่ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ และ ปน./ปข. เสนอว่ำเป็นผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรนี้มำก่อน

หรือไม ่และเสนอรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ พบ. จัดท ำค ำสั่งฝึกอบรม  
3. จดักำรอบรม (ปีละ 2 ครั้ง) รวมทั้งมีกำรท ำแบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม  
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท ำบันทึกแจ้งให้ฝ่ำยต่ำง ๆ          
ในส่วนกลำง และ ปน. / ปข. คัดเลือก
บุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม  

20    10     10    

2. ตรวจสอบรำยชื่อที่ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ    
และ ปน./ปข. เสนอว่ำเป็นผู้ที่        
เคย ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรนี้      
มำก่อนหรือไม่ และเสนอรำยชื่อ         
ผู้เข้ำรับกำรอบรมให้ พบ. จัดท ำค ำสั่ง
ฝึกอบรม  

30     15     15   

3. จัดกำรอบรม รวมทั้งมีกำรท ำแบบ
ประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม  

40      20     20  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10            10 

รวม 100 - - - 10 15 20 - - 10 15 20 10 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -      
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 10 
แนวทาง/มาตรการ  :  จัดให้ผู้บริหำรสูงสุดของ ปณท มีกำรลงนำมแสดงเจตจ ำนงถึงควำมสุจริตและควำมมุ่งมั่น 

ในกำรบริหำรงำนใหส ำเร็จตำมพันธกิจของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิบำล  
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์  :  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้บริหำรสูงสุดของ ปณท ได้แสดงออกถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2561  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนประกำศแสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ผู้บริหำรสูงสุดลงนำม 

ปี 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1 - - - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)   
การด าเนินการ 

1. ศึกษำรูปแบบและจัดท ำประกำศแสดงเจตจ ำนงถึงควำมสุจริตและควำมมุ่งมั่น ในกำรบริหำรงำนใหส ำเร็จ
ตำมพันธกิจของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิบำล ทั้งภำคภำษำอังกฤษ และภำษำไทย  

2. น ำเสนอให้ผู้บริหำรสูงสุดของ ปณท (กจป.) ลงนำมในประกำศที่จัดท ำขึ้น   
3. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรลงนำมในประกำศแสดงเจตจ ำนงถึงควำมสุจริตและควำมมุ่งมั่น ในกำรบริหำรงำน

ใหส ำเร็จตำมพันธกิจของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิบำล  
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ศึกษำรูปแบบและจัดท ำประกำศแสดง
เจตจ ำนงถึงควำมสุจริตและควำม
มุ่งม่ัน ในกำรบริหำรงำนใหส ำเร็จตำม
พันธกิจของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิ
บำล ทั้งภำคภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทย  

40   40          

2.  น ำเสนอให้ผู้บริหำรสูงสุดของ ปณท 
(กจป.) ลงนำมในประกำศท่ีจัดท ำข้ึน 

30    30     
 

    

3.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรลงนำมใน
ประกำศแสดงเจตจ ำนงถึงควำมสุจริต
และควำมมุ่งม่ัน ในกำรบริหำรงำนให
ส ำเร็จตำมพันธกิจของหนวยงำนอยำง
มีธรรมำภิบำล  

20    20         
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10       10      

รวม 100  - 40 50 - - 10 - - - - - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
ผลการด าเนินงาน  : -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
  



23 
 

แนวทาง/มาตรการที่ 11 
แนวทาง/มาตรการ  :  จัดกำรลงนำมแสดงเจตจ ำนงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำกับ ปณท เพ่ือแสดง

สัตยำบันร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์  :  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำกับ ปณท ได้ร่วมกันแสดงสัตยำบันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำ ที่ร่วมลงนำมแสดงสัตยำบัน 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 60 70 80 90 100 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
การด าเนินการ 

1. ทบทวนหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม/รูปแบบ ในกำรแสดงเจตจ ำนงเจตจ ำนงร่วมป้องกัน ต่อต้ำน          
และปรำบปรำมกำรทุจริตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำกับ ปณท  

2. ในกรณีที่เห็นควรแก้ไขปรับปรุง ให้จัดท ำบันทึกสั่งกำรฉบับใหม่ แจ้งให้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด ำเนินกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำ ร่วมลงนำมในแบบฟอร์มที่ก ำหนด  

3. รวบรวมและสรุปผลกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำ ร่วมลงนำมแสดงเจตจ ำนงเจตจ ำนงร่วม
ป้องกัน ต่อต้ำนและปรำบปรำมกำรทุจริต 

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท   
 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ทบทวนหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม/
รูปแบบ ในกำรแสดงเจตจ ำนง
เจตจ ำนงร่วมป้องกัน ต่อต้ำน          
และปรำบปรำมกำรทุจริตของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำกับ ปณท  
 

20  10 10          

2.  ในกรณีที่เห็นควรแก้ไขปรับปรุง ให้
จัดท ำบันทึกสั่งกำรฉบับใหม่ แจ้งให้
ฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด ำเนินกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
คู่ค้ำ คู่สัญญำ ร่วมลงนำมใน
แบบฟอร์มที่ก ำหนด   

20    20         
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.  รวบรวมและสรุปผลกำรให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คู่ค้ำ คู่สัญญำ ร่วมลงนำม
แสดงเจตจ ำนงเจตจ ำนงร่วมป้องกัน 
ต่อต้ำนและปรำบปรำมกำรทุจริต 

50  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10            10 

รวม 100 - 15 15 25 5 5 5 5 5 5 5 10 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
ผลการด าเนินงาน  :  -      
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 12 
แนวทาง/มาตรการ  :  ส ำรวจควำมคิดเห็นของคู่ค้ำ คู่สัญญำ ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท 

หลังจำกท่ีสิ้นสุดสัญญำ 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
กลยุทธ์  :  กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบผลกระทบจำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเป็นช่องทำงให้คู่ค้ำ คู่สัญญำ ของ ปณท สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท อันจะน ำมำสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีควำมโปร่งใส ปลอดจำกกำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
ตัวช้ีวัด  :  (1) ร้อยละของผู้เสนอรำคำที่สุ่มจัดส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็น  
              (2) ร้อยละของแบบส ำรวจควำมคิดเห็นที่ได้รับคืนจำกผู้เสนอรำคำ 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (1) 25 30 35 40 45 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (2) 80 80 80 80 80 

การด าเนินการ 
1. จห. / กร. คัดเลือกคู่ค้ำคู่สัญญำที่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด เพ่ือจัดส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นให้แก่      

คู่ค้ำ คู่สัญญำ โดยฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดท ำบัญชีควบคุมกำรจัดส่งแบบสอบถำมเป็นหลักฐำน 
2. จห. / กร. จัดส่งแบบสอบถำมให้แก่คู่ค้ำ คู่สัญญำที่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดโดยให้คู่ค้ำ คู่สัญญำ     

ส่งแบบสอบถำมกลับคืนมำที่ กก. และจัดส่งบัญชีควบคุมให้ กก. 
3. กก. รวบรวมแบบสอบถำม ตรวจสอบจ ำนวนกับทะเบียนควบคุมที่ฝ่ำยต่ำง ๆ จัดท ำขึ้น และวิเครำะห์ผล

จำกแบบสอบถำม 
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จห. / กร.  คัดเลือกคู่ค้ำคู่สัญญำ      
ที่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด       
เพ่ือจัดส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็น
ให้แก่คู่ค้ำ คู่สัญญำ โดยต้องจัดท ำ
บัญชีควบคุมกำรจัดส่งแบบสอบถำม
เป็นหลักฐำน  

 
 

20       20      



26 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. จห. / กร. จัดส่งแบบสอบถำมให้แก่
คู่ค้ำ คู่สัญญำที่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมท่ี
ก ำหนดโดยให้คู่ค้ำคู่สัญญำส่ง
แบบสอบถำมกลับคืนมำท่ี กก. 

20        20     

3. กก. รวบรวมแบบสอบถำม 
ตรวจสอบจ ำนวนกับทะเบียนควบคุม
ที่ฝ่ำยต่ำง ๆ จัดท ำขึ้น และวิเครำะห์
ผลจำกแบบสอบถำม 

40        20 20    

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

20          20   

รวม 100 - - - - - - 20 40 20 20 - - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 13 
แนวทาง/มาตรการ  :  พิจำรณำบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของ ปณท เปรียบเทียบกับกฎหมำย 

หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือในกำรควบคุมกำรบริกำรและกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ ปณท ให้มีควำมถูกต้อง

ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดีและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน        
และกำรป้องกันกำรทุจริต 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  รำยงำนสรุปผลกำรเปรียบเทียบบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของ ปณท กับกฎหมำย 

หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดี  
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  2 2 2 2 2 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.) 
การด าเนินการ 

1. ก ำหนดบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท เพ่ือน ำมำศึกษำและพิจำรณำเปรียบเทียบ
กับกฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้อง  

2. ด ำเนินกำรศึกษำบริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท ที่คัดเลือกไว้ และศึกษำกฎหมำย
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องแล้วน ำมำพิจำรณำเปรียบเทียบกัน เพ่ือก ำหนดแนวทำง    
กำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดี  

3. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำและพิจำรณำเปรียบเทียบฯ เสนอ ปณท เพ่ือพิจำรณำ  
4. แจ้งผลกำรศึกษำและพิจำรณำเปรียบเทียบกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ

บริกำรหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท ให้กับฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติ 
5. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท   

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ก ำหนดบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท      
เพ่ือน ำมำศึกษำและพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกฎหมำย หลักเกณฑ์
และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง  
 

10 10            
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ด ำเนินกำรศึกษำและพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกฎหมำย หลักเกณฑ์
และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง  
กับบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท 

60  10 10 10   10 10 10    

3. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำและ
พิจำรณำเปรียบเทียบกับกฎหมำย 
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดี      
ที่เก่ียวข้องกับบริกำรหรือ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ 
ปณท เสนอ ปณท เพื่อพิจำรณำ  

10     5     5   

4. แจ้งผลกำรศึกษำและพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกฎหมำย หลักเกณฑ์
และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง   
กับบริกำรหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ของ ปณท ให้กับ
ฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติ 

10     5     5   

5. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10           10  

รวม 100 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -    
สรุปผลการด าเนินการ  :  -    
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 14 
แนวทาง/มาตรการ  :  ปรับปรุงวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน หรือระบบกำรควบคุมตรวจสอบกำรท ำงำนเพ่ือป้องกัน

กำรทุจริต 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต และสร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และระบบงำนป้องกันกำรทุจริต และสร้ำงกลไก        

กำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนกฎเกณฑ์ภำยในที่ปรับปรุงวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน หรือระบบกำรควบคุมตรวจสอบกำรท ำงำน 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  6 6 6 6 6 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและวินัย (ทว.)   
การด าเนินการ 

1. จัดท ำบันทึกแจ้งให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ได้จำก       
กำรพิจำรณำส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัย/ทำงแพ่งของที่ประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงวินัย         
/ทำงแพ่ง และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ปณท (กบบ. ปณท)  

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตของที่ประชุม  
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ปณท ทรำบ  

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท ำบันทึกแจ้งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ได้จำกกำร
พิจำรณำส ำนวนกำรสอบสวนทำง
วินัย/ทำงแพ่งของที่ประชุม
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงวินัย/
ทำงแพ่ง และคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล ปณท (กบบ. 
ปณท)  

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อสังเกตของที่ประชุม  

22  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



30 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคล ปณท ทรำบ 

30   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

รวม 100 4 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  : -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 15 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ ปณท             

ให้สอดคล้อง กับกฎหมำย และควบคุมตรวจสอบให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีก ำหนด 

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  1. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 

2. สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
3. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปณท มีควำมถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ภำยนอก เกิดข้อร้องเรียนจำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยละเอียดและรำคำน้อยลง และมีส่วน
ช่วยช่วยป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริต 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  5 4 4 3 3 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   :  ฝ่ำยจัดหำและคลังพัสดุ (จห.)  
การด าเนินการ 

1. แนวทำงกำรเผยแพร่รำยละเอียดข้อก ำหนด (TOR) ให้กับพนักงำน ปณท ในทุกระดับมีส่วนร่วม            
ในกำรแสดงข้อคิดเห็น/เสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับรำยละเอียดข้อก ำหนด (TOR) ที่ได้ประกำศเผยแพร่
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (www.thailandpost.com) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง 
(www.gprocurement.go.th)   

2. จัดท ำประกำศเผยแพร่ รำยละเอียดข้อก ำหนดขอบเขตงำนของ (TOR) ให้พรักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินงบประมำณเกิน 5,000,000 บำท  

3. ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะวิจำรณ์หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับรำยละเอียด
ข้อก ำหนด (TOR) ด้วยกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือทำงเว็บไซต์มำยัง ฝ่ำยจัดหำและพัสดุ         
โดยเปิดเผยตัว (ชื่อ นำมสกุล และสถำนที่ติดต่อ) ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

4. รำยงำนผลจ ำนวนครั้งที่มีพนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ ทุก ๆ ไตรมำส 
ติดตำมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท ถูกร้องเรียน    

 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แนวทำงกำรเผยแพร่รำยละเอียด
ข้อก ำหนด (TOR) ให้กับพนักงำน ปณท 
ในทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับ
รำยละเอียดข้อก ำหนด (TOR) ที่ได้
ประกำศเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน (www.thailandpost.com) 
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง 
(www.gprocurement.go.th)   

20   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. จัดท ำประกำศเผยแพร่ รำยละเอียด
ข้อก ำหนดขอบเขตงำนของ (TOR) ให้
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ โครงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินงบประมำณเกิน 
5,000,000 บำท  

30   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรรับฟัง
ข้อมูล ข้อเสนอแนะวิจำรณ์หรือมี
ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยละเอียด
ข้อก ำหนด (TOR) ด้วยกำรจัดท ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรหรือทำงเว็บไซต์มำยัง 
ฝ่ำยจัดหำและพัสดุโดยเปิดเผยตัว      
(ชื่อ นำมสกุล และสถำนที่ติดต่อ)       
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

30   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. รำยงำนผลจ ำนวนครั้งที่มีพนักงำน      
มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะวิจำรณ์ ทุก ๆ ไตรมำส 
ติดตำมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล    
กำรร้องเรียนในกรณีที่เก่ียวข้องกับ    
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท ถูกร้องเรียน  

20   5   5   5   5 

รวม 100   13 8 8 13 8 8 13 8 8 13 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
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ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 16 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำหนดกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท เรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบนเพ่ือมิให้บุคลำกร         

ของ ปณท มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรทุจริตตำมภำรกิจ ของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือเอกชน 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อลดปัญหำกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ ปณท มีกฎเกณฑ์ภำยในเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบนฯ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร มีควำมชัดเจน 

ท ำให้สำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้บุคลำกรของ ปณท 
กระท ำควำมผิด  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  (1) กฎเกณฑ์ภำยในเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบน 

(2) รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ภำยในเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบน   
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (1) 1 - - - - 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (2) - 1 1 1 1 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  

การด าเนินการ 
1. ศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบน และศึกษำกรณีตัวอย่ำงข้อก ำหนด

เรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบนของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และบริษัทเอกชนอื่น ๆ  
2. จัดท ำร่ำงกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่มีข้อก ำหนดเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้สินบนฯ  
3. น ำเสนอร่ำงกฎเกณฑ์ภำยในดังกล่ำวให้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทว. กม. ร่วมพิจำรณำ และน ำเสนอ 

ปณท พิจำรณำเห็นชอบ 
4. แจ้งเวียนกฎเกณฑ์ภำยในที่ก ำหนดขึ้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน ปณท ทรำบ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์    

ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติตำมได้  
5. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  

 
แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก ำหนดเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้
สินบน และศึกษำกรณีตัวอย่ำง
ข้อก ำหนดเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้
สินบนของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ  
 

10   10          
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2.  จัดท ำร่ำงกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท 
ที่มีข้อก ำหนดเรื่องกำรห้ำมเป็นผู้ให้
สินบนฯ  

30    30         

3.  น ำเสนอร่ำงกฎเกณฑ์ภำยในของ 
ปณท ให้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
พิจำรณำ และน ำเสนอ ปณท 
พิจำรณำเห็นชอบ 

40     20 20       

4.  แจ้งเวียนกฎเกณฑ์ภำยในที่ก ำหนด
ขึ้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน ปณท 
ทรำบและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์    
ให้บุคลำกรของ ปณท มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติตำมได้  

10       10      

5.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท  

10       10      

รวม 100 - - 20 20 20 20 20 - - - - - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  -  
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แนวทาง/มาตรการที่ 17 
แนวทาง/มาตรการ  :  วิเครำะห์กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนำ               

ให้มี ควำมเหมำะสม และสอดคล้องรองรับตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรม             
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใต้ขอบเขตกำรประเมินของหน่วยงำนที่มี      
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อลดปัญหำกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ ปณท มีกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ที่ได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ       

ให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องรองรับตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรม และควำมโปร่งใส   
ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้ขอบเขตกำรประเมินของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวชี้วัด   

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  1 1 1 1 1 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ภำยใต้ขอบเขตกำรประเมินของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดมำวิเครำะห์ 
เปรียบเทียบกับกระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือวำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ
ให้สอดคล้องรองรับตำมเกณฑ์ดังกล่ำว  

2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษำกระบวนกำรด ำเนินงำน พิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสม
ในกำรแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ มุ่งเน้นกำรน ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ 

3. สรุปน ำเสนอ ปณท ผ่ำน รจป. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ 
4. ออกแบบและทดสอบกระบวนกำรด ำเนินงำนที่แก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ  
5. สรุปผลกำรทดสอบ น ำเสนอ ปณท พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่ได้รับอนุมัติ 
7. ประเมินผล และสอบทำน ตลอดจนสรุปผลน ำเสนอ ปณท 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ภำยใต้
ขอบเขตกำรประเมินของหน่วยงำน     

20 20            
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย         
และกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด มำวิเครำะห์ 
เปรียบเทียบกับกระบวนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือวำงแผนและก ำหนดแนวทำง    
ในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ   
ให้สอดคล้องรองรับตำมเกณฑ์ดังกล่ำว  

2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือศึกษำกระบวนกำรด ำเนินงำน 
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสม
ในกำรแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ 
มุ่งเน้นกำรน ำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ 

20  10 10          

3. สรุปน ำเสนอ ปณท ผ่ำน รจป. เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแนวทำง   
กำรแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ 

5    5         

4. ออกแบบและทดสอบกระบวนกำร
ด ำเนินงำนที่แก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนำ  

30     5 20 5     
 

5. สรุปผลกำรทดสอบ น ำเสนอ ปณท 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

5        5     

6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงที่ได้รับอนุมัติ 

10         10    

7. ประเมินผล และสอบทำน ตลอดจน
สรุปผลน ำเสนอ ปณท 

10          10   

รวม 100 20 10 10 5 5 20 5 5 10 10 - - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
ผลการด าเนินงาน  :   -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :   -    
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แนวทาง/มาตรการที่ 18 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำหนดให้ทุกฝ่ำยท ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนที่เป็น

ภำรกิจหลักท่ีส ำคัญของตนเป็นประจ ำทุกปี 
ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบหำจุดบกพร่อง     

ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อช่วยในกำรป้องกันกำรทุจริต  
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของฝ่ำยที่มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  100 100 100 100 100 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)   
การด าเนินการ 

1. ศึกษำข้อมูลเพ่ือจัดท ำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี  
2. เสนอ กจป. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 
3. แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรประเมิน  
4. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรประเมินและ กก. ติดตำมผลกำรประเมินของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. วิเครำะห์ สุ่มสอบทำน และสรุปผลกำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รำยงำนผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด 

 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษำข้อมูลเพ่ือจัดท ำ/ทบทวนคู่มือ
และหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในประจ ำปี  

15 3 3 3 3 3        

2. เสนอ กจป. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์กำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจ ำปี   

5     5        

3. แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรประเมิน  

10      10       

4.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ประเมิน และ กก. ติดตำมผลกำร
ประเมินของหน่วยงำนต่ำง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง 

35      7 7 7 7 7   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5.  วิเครำะห์ สุ่มสอบทำน และสรุปผล
กำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 
รำยงำนผลต่อ รจป./ชจป. ตน้สังกัด 

 

35         10 10 10 5 

รวม 100 3 3 3 3 8 17 7 7 17 17 10 5 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 19 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำหนดให้ที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกแห่งประเมินกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของที่ท ำกำรไปรษณีย์

เป็นประจ ำทุกปี 
ยุทธศาสตร์  :  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :   สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือ ยับยั้งกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กำรประเมินระบบกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบหำจุดบกพร่อง

ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อช่วยในกำรป้องกันกำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ประเมินกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  100 100 100 100 100 

การด าเนินการ 
1. ศึกษำข้อมูลเพ่ือจัดท ำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี  
2. เสนอ กจป. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 
3. แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรประเมิน  
4. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรประเมินและ กก. ติดตำมผลกำรประเมินของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. วิเครำะห์ สุ่มสอบทำน และสรุปผลกำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รำยงำนผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด 

 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษำข้อมูลเพ่ือจัดท ำ/ทบทวนคู่มือ
และหลักเกณฑ์กำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในประจ ำปี  

15 3 3 3 3 3        

2. เสนอ กจป. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์กำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจ ำปี   

5     5        

3. แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรประเมิน  

10      10       

4.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ประเมิน และ กก. ติดตำมผลกำร
ประเมินของหน่วยงำนต่ำง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง 

35      7 7 7 7 7   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5.  วิเครำะห์ สุ่มสอบทำน และสรุปผล
กำรประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 
รำยงำนผลต่อ รจป./ชจป. ตน้สังกัด 

 

35         10 10 10 5 

รวม 100 3 3 3 3 8 17 7 7 17 17 10 5 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 20 
แนวทาง/มาตรการ  : เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท มีส่วนร่วมในกำรออกแบบสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 

เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตโดยส่งข้อควำมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นเข้ำประกวดและคัดเลือก
ข้อควำมที่โดดเด่นเพ่ือจัดท ำไฟล์ชิ้นงำนเผยแพร่ในช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน ปณท 

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  :  พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท มีส่วนร่วมในกำรออกแบบสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือต่อต้ำน

กำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนครั้งกำรเผยแพร่ชิ้นงำนที่ได้รับกำรคัดเลือก  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  - 5 - - - 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร (สก.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนพนักงำน/ลูกจ้ำงของ ปณท ทั่วประเทศ ให้ร่วมส่งข้อควำมรณรงค์ต่อต้ำน       
กำรทุจริตเข้ำร่วมประกวด 

2. คัดเลือกข้อควำมตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด และน ำชิ้นงำนมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ในช่องทำงกำร
สื่อสำรของ ปณท ในช่องทำงสื่อออนไลน์  

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท    

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนพนักงำน/
ลูกจ้ำงของ ปณท ทั่วประเทศ ให้ร่วม
ส่งข้อควำมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
เข้ำร่วมประกวด 

40         20 20   

2. คัดเลือกข้อควำมเพ่ือประชำสัมพันธ์ 
และน ำชิ้นงำนเผยแพร่ในช่องทำงกำร
สื่อสำรของ ปณท ทั้งภำยในและภำยนอก 

50           30 20 

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท   

10            10 

รวม 100 - - - - - - - - 20 20 30 30 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
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ผลการด าเนินงาน  :   -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  -  
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แนวทาง/มาตรการที่ 21 
แนวทาง/มาตรการ  :  จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรรั่วไหลของรำยได้จำกกำรปฏิบัติงำนของ ปณท        

เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนของ ปณท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรรั่วไหลของรำยได้จำกกำร

ปฏิบัติงำนของ ปณท เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 - 2564  
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินหลังกำรฝึกอบรม 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 80 80 80 80 80 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร (พบ.) 
การด าเนินการ 

1. ก ำหนดหัวข้อกำรป้องกันกำรรั่วไหลของรำยได้จำกกำรปฏิบัติงำนของ ปณท ในหลักสูตรต่ำง ๆ ในแผน
ฝึกอบรมประจ ำปี 

2. รับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ  
3. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
4. ประเมินผลกำรฝึกอบรม  

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ก ำหนดหัวข้อกำรป้องกันกำรรั่วไหล
ของรำยได้จำกกำรปฏิบัติงำนของ 
ปณท ในหลักสูตรต่ำง ๆ ในแผน
ฝึกอบรมประจ ำปี 

20 20            

2. รับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรม        
หลักสูตรต่ำง ๆ  

10  5 5          

3. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 50   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4. ประเมินผลกำรฝึกอบรม  20   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

รวม 100 20 5 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
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ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 22 
แนวทาง/มาตรการ  :  ทบทวนระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของ ปณท 
ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  ปรับปรุงระบบ รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กระบวนกำรแจ้งข้อมูลหรือชี้เบำะแสกำรทุจริตของ ปณท มีระบบกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำน 

มีควำมน่ำเชื่อถือ มีก ำหนดเวลำที่ชัดเจน และมีควำมโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 - 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนรำยงำนผลกำรทบทวน  

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  1 1 1 1 1 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยอ ำนวยกำรกลำง (อก.) (เดิมฝ่ำยเลขำนุกำร (ลก.)) 
การด าเนินการ 

1. ด ำเนินกำรสอบทำนทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำร
แจ้งเบำะแสกำรทุจริตของ ปณท ตำมบันทึกที่ ปณท รค.(ฉค)/77 เรื่อง กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ 
ปณท (Compliance) ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 

2. รำยงำนสรุปผลกำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยในให้ ปณท ทรำบ ผ่ำน กก.   

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ด ำเนินกำรทบทวนกฎเกณฑ์ภำยใน
ของ ปณท ที่เก่ียวข้องกับ ระบบ     
กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตของ ปณท  

90       30 30 30    

2.  รำยงำนสรุปผลกำรทบทวนกฎเกณฑ์
ภำยในให้ ปณท ทรำบ ผ่ำน กก.    

10         10    

รวม 100 - - - - - - 30 30 40 - - - 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -   
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 23 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนและผู้ให้เบำะแส (whistleblower)                  

ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมม่ันใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน โดยศึกษำ วิเครำะห์มำตรกำร       
ในกำรคุ้มครองพยำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) /ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. และน ำมำเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท 

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์  :  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำน และผู้แจ้งเบำะแส 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กระบวนกำรแจ้งข้อมูลหรือชี้เบำะแสกำรทุจริตของ ปณท มีระบบกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำน 

มีควำมน่ำเชื่อถือ มีก ำหนดเวลำที่ชัดเจน และมีควำมโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 - 2564  
ตัวช้ีวัด  :  จ ำนวนรำยงำนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์และทบทวนมำตรกำร ในกำรคุ้มครองพยำน และผู้ให้เบำะแส 

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  - 1 - - - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและวินัย (ทว.) 
การด าเนินการ 

1. ศึกษำมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) / ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ป.ป.ช.) และน ำมำเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท  

2. จัดท ำบันทึกกำรเปรียบเทียบกำรคุ้มครองพยำนและจัดท ำกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ 
มำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน  

3. น ำเสนอกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่เก่ียวข้องกับ มำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนเพ่ือให้ ปณท พิจำรณำ  
4. สื่อสำร เผยแพร่ กำรบังคับใช้กฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน 

และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร น ำเสนอ ปณท  
 

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษำมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (ก.พ.) / ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต (ป.ป.ช.) และน ำมำ
เปรียบเทียบกับกฎเกณฑภ์ำยใน       
ของ ปณท  

40 10 10 10 10         
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. จัดท ำบันทึกกำรเปรียบเทียบกำร
คุ้มครองพยำนและจัดท ำกฎเกณฑ์
ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ 
มำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน  

20     20        

3. น ำเสนอกฎเกณฑ์ภำยในของ ปณท ที่
เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรในกำรคุ้มครอง
พยำนเพ่ือให้ ปณท พิจำรณำ 

20      20       

4. สื่อสำร เผยแพร่ กำรบังคับใช้กฎเกณฑ์
ภำยในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ
มำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน         
และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
น ำเสนอ ปณท 

20      10 10      

รวม 100 10 10 10 10 20 30 10      
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :  -  
สรุปผลการด าเนินการ  :  -  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 24 
แนวทาง/มาตรการ  :  ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด   

แต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมิน ส ำหรับส่งเสริมกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้       
กำรทุจริตของประเทศ (CPI) และติดตำมเพ่ือให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดคุณธรรม         
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธ์  :  ศึกษำ และก ำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือสนับสนุนกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)     
ของประเทศไทย 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวช้ีวัด  :  ผลกำรประเมิน ITA   

ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  >90 >90 >90 >90 >90 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
งบประมาณในการด าเนินการ :    -  
การด าเนินการ 

1. ศึกษำท ำควำมเข้ำใจหลักกำรประเมิน รำยละเอียดดัชนีและตัวชี้วัด รวมทั้งระเบียบวิธีกำรประเมิน และ
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของดัชนีและตัวชี้วัดกับกระบวนกำรด ำเนินงำนของ ปณท และก ำหนดแนวทำง    
ในกำรด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำของกำรประเมิน  

2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประเมิน 
3. จัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมิน 
4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจำรณำแนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง และพัฒนำกระบวนกำร

ด ำเนินงำนให้มีควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน ดัชนีและตัวชี้วัด  

แผนการปฏิบัติงานในปี 2561  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ศึกษำศึกษำท ำควำมเข้ำใจหลักกำร
ประเมิน รำยละเอียดดัชนีและตัวชี้วัด 
รวมทั้งระเบียบวิธีกำรประเมิน 
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของดัชนีและ
ตัวชี้วัดกับกระบวนกำรด ำเนินงำนของ 
ปณท และก ำหนดแนวทำงในกำร

10 5 5           
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำของ
กำรประเมิน 

2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประเมิน 

10   5 5         

3. จัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลเอกสำร/
หลักฐำนให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำร
ประเมิน 

50   15 15 10 10       

4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือพิจำรณำแนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 
และพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนให้
มีควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ดัชนีและตัวชี้วัด 

30   4 4 4 4 4 4 3 3   

รวม 100 5 5 24 24 14 14 4 4 3 3    
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :   -   
สรุปผลการด าเนินการ  :  -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 
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แนวทาง/มาตรการที่ 25 
แนวทาง/มาตรการ  :  ก ำกับ ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินผลและทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนป้องกัน     

และปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท และรำยงำนผลต่อ ปณท และ คณะอนุกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

ยุทธศาสตร์  : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

กลยุทธ์  :  บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย กำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท มีกำรก ำกับ 
ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินผล และทบทวนแผนงำนอย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง  

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปี 2560 – 2564  
ตัวชี้วัด  :  (1) กำรรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน ต่อคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี  
(2) ร้อยละของแผนงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ ปณท ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม         

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดประจ ำปี    
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (1) 2 2 2 2 2 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (2) 80 85 90 95 95 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ฝ่ำยระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กก.)  
การด าเนินการ 

1. แจ้งเตือนให้ฝ่ำยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรขับเคลื่อนแนวทำง/มำตรกำรตำมแผนงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของ ปณท (พ.ศ.2560 – 2564 ) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละแนวทำง/มำตรกำร     
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือน มกรำคม – มิถุนำยน และครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือน 
กรกฎำคม – ธันวำคม)  

2. ติดตำมรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละแนวทำง/มำตรกำรจำกฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้อง  
3. สรุปผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือรำยงำนให้ ปณท  
4. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทรำบ 

 
หมายเหตุ : กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง/มำตรกำรนี้จะแบ่งช่วงเวลำกำรรำยงำนผลเป็น 2 ช่วงเวลำ ดังนี้  
1. ครั้งที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลต่อ กก. ในเดือน

กรกฎำคม และ กก. รำยงำนผลต่อ ปณท และคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยในเดือนสิงหำคม  
2. ครั้งที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – ธันวำคม ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลต่อ กก. ในเดือน

มกรำคม และ กก. รำยงำนผลต่อ ปณท และคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 
(ของปีถัดไป)  
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แผนการปฏิบัติงานในปี 2561 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน น้ ำหนัก 
% 

เดือน ปี 2562 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. แจ้งเตือนให้ฝ่ำยงำนที่มีหน้ำที่
หลัก  ในกำรขับเคลื่อนแนวทำง/
มำตรกำรตำมแผนงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของ 
ปณท (พ.ศ.2560 – 2564 ) 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร         
ในแต่ละแนวทำง/มำตรกำร           
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด          
(ครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือน มกรำคม 
– มิถุนำยน และครั้งที่ 2 ระหว่ำง
เดือน กรกฎำคม – ธันวำคม)  

10      5      5   

2. ติดตำมรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน      
ในแต่ละแนวทำง/มำตรกำร           
จำกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง  

30       15      15  

3. สรุปผลกำรด ำเนินกำร และ
รำยงำน  ให้ ปณท ทรำบ 

30        15      15 

4. น ำเสนอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ให้คณะอนุกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทรำบ 

30        15      15 

รวม 100 - - - - - 5 15 30 - - - 5 15 30 
 

หมำยเหตุ :   หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
    หมำยถึง กำรปฏิบตัิได้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน  :   -  
สรุปผลการด าเนินการ  :   -   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  :  - 


