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แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารปอ้งกัน  

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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๑. หลักการเหตุผล 
  เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   แทนที่
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2 (พ.ศ.  2556-2560)  รวมทั้งเมื่อ
วันที่  11  ตุลาคม  2559  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  สู่การปฏิบัติโดย
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงานบูรณการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป   

  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน สช.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และให้มั่นใจว่า สช. มีแนวปฏิบัติ หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดนิยามแนวปฏิบัติ หน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรรม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะ 
โปร่งใส และยั่งยืน  
   สช. มุ่งเน้นการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบสุขภาพของประเทศที่พัฒนามาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นไป
ตามนโยบายรัฐ  

 
วิสัยทัศน์  

      “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา 
(4PW)”  
           
         พันธกิจ ( Mission ) 

  สานพลังความรู้  พลังนโยบาย  และพลังสังคม เพ่ือน าไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พ้ืนฐานทางปัญญาและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 
          เป้าประสงค์ 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 2. พัฒนาระบบการบริหารและระบบป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
 3. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
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            4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
บุคลากร สช. 

 2.๑ ค านิยามตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑) การทุจริต (Fraud) หมายถึง การที่พนักงานหรือผู้บริหารมีเจตนากระท าโดยการฉ้อฉล หลอกลวง 

ปกปิดข้อมูล หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อ สช.ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒) การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการทุจริตอย่างหนึ่งซึ่งกระท าโดยพนักงานหรือผู้บริหาร 
ในการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ในรูปแบบของการข่มขู่ การติด
สินบน การให้ของขวัญรางวัล การจ้างวาน ฯลฯ เพ่ือสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด การ
คอร์รัปชั่นให้รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของ สช. เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

2.๒ แนวปฏิบัติ ๙ ประการ 
๑) สช.มุ่งม่ันสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าจะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง 

ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น  
๒) กลไกวิธีการท างานของ สช. อันได้แก่ ข้อปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน  

การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้มีการด าเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
และพนักงานของ สช.ทุกคน โดยจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่มีผล
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด  

๔) ผู้บริหารและพนักงานของ สช.ต้องไม่ปฏิบัติงานหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีได้ 
นิยามและก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ 

๕) ผู้บริหารและพนักงานของ สช.ที่กระท าการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
ส านักงาน และจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้แล้ว หากการกระท านั้น
ผิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 

๖) สช.ก าหนดให้มีและด าเนินการพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือการ 
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีมาตรการการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

๗) สช. จะมีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลตามมาตรฐานที่ดีและเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๘) สช. จะจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในเรื่องความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก ค่านิยม ในเรื่อง 
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๙) การด าเนินการตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ สช. ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแล 
กิจการที่ดีในเรื่องจรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

2.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
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๑) คณะกรรมการบริหาร สช. ก าหนดนโยบาย ควบคุมดูแลกิจการ ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและ
รายงานทางการบริหาร สอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานอย่างโปร่งใส 

๓) ฝ่ายบริหาร สช. น านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานอย่างโปร่งใสที่ครอบคลุม
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปรับปรุงระบบ
และกระบวนการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การจัดท าและ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ โดยยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเป็นหลัก ไม่ยอมรับในการให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงตนเป็นแบบอย่าง และการสื่อสารถ่ายระดับลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

(๑) เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งองค์กร 
(๒)  สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓)  เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
(๔)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ  

 คอร์รัปชั่น 
(๕)  มุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ

บริหารงานอย่างโปร่งใส 
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2.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  2.4.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 ผู้บริหารของ สช. มีนโยบายส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต อย่างจริงจัง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 อัตราก าลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นทุกปี 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึน 

W2 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก ที่ต้องด าเนินการและการปฏิบัติตาม 
ท าให้บุคลากรต้องด าเนินการ/ท ารายงานตามที่ได้รับค าสั่ง 

S3 มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการจัดท าแผน การท างาน ร่วมกับ
หน่วยงาน หรือภาคีเครือข่ายต่างๆ 

W3 ระบบติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้
ทันสมัยขึ้น 

S4 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น W4 ระบบฐานข้อมูลต่างๆ อยู่ระหว่างปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
S5 ผู้บริหารมีนโยบายปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันสมัย

ตามแนวปฏิบัติที่ออกมาโดยหน่วยงานภาครัฐ 
  

S6 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภายในองค์กร (ระบบ E-Office) 

  

S7 มีการขับเคลื่อนรณรงค์ค่านิยมและธรรมนูญคนสุชน “SOCIAL” 
เพ่ือสร้างจิตส านึกและการด าเนินการตามธรรมนูญ  
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2.4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 60 ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต T1 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

O2 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล T2 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชน
และการทุจริตเชิงนโยบาย 

O3 มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริต 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับจากภาครัฐ 

O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ 
จ ายอมและเพิกเฉย 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ 

T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริต
รูปแบบใหม่ ๆ 
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3. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       
 สช. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประกอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไป
ตามขั้นตอนการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment – ITA) โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผล และการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวง
ราชการ มี ๔ แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
   ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๓) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๔) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรร

มาภิบาลของบุคลากร สช. ทุกระดับ 

  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. ผู้บริหารและพนักงานของ สช. มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต 
๒. ผู้บริหารและพนักงานของ สช. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๓. ผู้บริหารและพนักงานของ สช. ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ 
๔. ผู้บริหารและพนักงานของ สช. มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
๕. ภาคีเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ยอมรับและเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลของส านักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน มีดังนี้ 
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๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิง

คุณภาพ 
๑) ยุทธศาสตร์ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในองค์กรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 

๑.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

๑.๒ กิจกรรมรณรงค์
ค่านิยมองค์กร ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  ความ
ซื่อตรง เที่ยงธรรม 
(Integrity & 
Righteousness) 
 
 
 

๑.เพ่ือเสริมสร้างให้
บุคลากร สช.ทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต รวมถึงปรับฐาน
ความคิดให้เห็นแก่
ประโยชน์สาธารณะ 
๒. เพ่ือให้บุคลากร สช.
ทุกคน ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากการทุจริต
คอรัปชั่นและไม่ยอมรับ
การทุจริต 
 

๑) ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร สช. มี
จิตส านึก มีทัศนคติ
การต่อต้านทุจริต 
และรักษา
ผลประโยชน์ของ
สาธารณะ 

 
๒) องค์กรผ่านการ
ประเมินผลของ ITA
คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕  
 

 50,000  ๑) ส านักอ านวยการ (สอ.) 
๒) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(กบ.) 
๓) กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) 
๔) ส านักวิชาการฯ (ศูนย์
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร) 
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แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิง

คุณภาพ 
๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๑ โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
การเงินอิเลกทรอนิกส์ (E-
payment) 
 
 
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการท างานของ
พนักงานให้มีความเที่ยง
ธรรม 
 
 
 

๑.เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
๒.ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลให้เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีการเบิก
จ่ายเงินผ่านการใช้
ระบบการเงินอิเลก
ทรอนิกส์  
 
๒) ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร มีความพึง
พอใจในการ
ประเมินผลการ
ท างานที่มีความเที่ยง
ธรรม 
 
 

 10,000 บาท ๑) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(กบ.) 
๒) ส านักอ านวยการ (สอ.) 
 

 
 

๓) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๓.๑ กิจกรรมให้ความรู้วิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

๑.เพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริตให้กับบุคลากร สช. 
 

ร้อยละ ๘๐ ชอง 
บุคลากร สช. รับรู้ 
วิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน

  ๑) ส านักอ านวยการ (สอ.) 
๒) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(กบ.) 
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แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิง

คุณภาพ 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

๔) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สช. ทุกระดับ 
๔.๑ เปิดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
หน่วยงาน ผ่านทาง
เว็บไซต์ จดหมาย หรือ
โทรศัพท์  ผ่านช่องทาง
ของ สช. 
 

บุคคลภายนอก 
มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความ
โปร่งใส เปิดเผยและ
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของ สช. 

 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ราชการของ สช. 
จ านวนไม่น้อย ๑ 
ศูนย์ ทั้งกายภาพ
และอิเลกทรอนิกส์ 

ประชาชน ทั่วไป 
สามารถใช้บริการ 
รับรู้ ข้อมูล ร้องขอ
ข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ราชการของ สช. ได้ 

 ๑) ส านักวิชาการฯ (ศูนย์
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร) 
๒) ส านักอ านวยการ (สอ.) 
๓) ส านักยุทธศาสตร์แผนและ
ประเมินผล (สย.) 
 

 
 
 

 


