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รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓1 มีนาคม 2565) 

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

……………………………………….. 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบพัฒนาบุคลากร_แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต) 
โครงการตามแผนงาน :  แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต) 
ชื่องบดำเนินงาน : ๑) รายการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือดำเนินการ แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร (โครงการด้านธรรมาภิบาล/การป้องกันการทุจริต) 
   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  70,000  บาท   
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 12 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 กิจกรรม  
การใช้จ่ายงบประมาณ : ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 38,464 บาท/ คิดเป็นร้อยละ 54.95 
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 
 ๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ 95 / จำนวน 1 กิจกรรม   
 ๒) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ สทอภ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘5 / อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า 2 มาตรการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
 ๑) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของ สทอภ. ร้อยละ ๑๐๐ / อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ๒) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สทอภ. 86 คะแนนขึ้นไป / อยู่ระหว่างดำเนินการประเมิน ITA 
 
 

 รอบ 6 เดือน 
◻ รอบ 12 เดือน 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2565 (1) 
 

 บุคลากร สทอภ. 1) ร้อยละของบุคลากร
ที ่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี    
ไม่ยอมรับการทุจริต 
(ร้อยละ 95) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- - - จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

เข้าร่วมงานของ สำนักงาน  
ป.ป.ช. 
วันต่อต้านคอร์รัปชนัสากล 
(ประเทศไทย) ในวนัที่ 9 
ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 
– 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยไดชู้
แนวคิด “Zero Tolerance คน
ไทยไมท่นต่อการทุจริต” ไมท่ำ 
ไม่ทน ไม่เฉย : รวมไทยต้านโกง 
(2)  

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 

ส ่ ว นภ ู ม ิ ภ า ค  ผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัด ร่วมกับ
ส ำ น ั ก ง า น  ป . ป . ช . 
ป ร ะ จ ำ จ ั ง ห วั ด 
ห อ ก า ร ค ้ า จ ั ง ห วั ด 
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาส ังคม ได ้จัด
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์
รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) และร ่วมร ับชม
การถ่ายทอดสดการจัด

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านระบบ ออนไลน์ 
-  สทอภ. แสดงเจตนารมณ ์  ต ่อต ้าน 
คอร์รัปชันสากล ที่หน้า web site สทอภ. 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น/ตระหนักจาก
ผู้นำทุกภาคส่วน และประชาชนไทย 
ร่วมกันประกาศเจตจำนงในการลดการ
ทุจริตและ “ไม่ทำ ไมท่น ไม่เฉย รวมไทย
ต้านโกง” ให้เป็นทีป่ระจักษ์ของสายตา
ชาวโลก คนไทยทุกคนจะต้องรู้ พิษภัยของ
การทุจริตและพร้อมต้านการทุจริตทุก

- - - จัดโดย 
สำนักงาน 
ป.ป.ช. 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
ง า น จ าก ส ่ ว นกล า ง
พร้อมกันทั่วประเทศ 

รูปแบบเพื่อความเจริญก้าวหนา้ของ
ประเทศไทยต่อไป 

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
โครงการการสร้างเจ้าหนา้ที่รุ่น
ใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (3) 

บุคลากรใหม่
ของ สทอภ.  

ร ้อยละของบ ุคลากร
เป้าหมายของ สทอภ. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต    (ร้อยละ 90) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

- - - จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

กลยุทธ์ 3) สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมการประเจตจำนงค ์
ในการต่อต้านการทุจริต  
ภายในสำนักงาน (4) 

บุคลากร 
สทอภ. ทุกคน 

4 )  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
บ ุคลากรเป ้าหมาย
ของ สทอภ. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต        
(ร้อยละ 90) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

   จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

กลยุทธ์ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรนำปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการทำงานและดำรงชวีิต 
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคมและส่งเสริมการ
เร ียนร ู ้ตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (5) 

 

ประชาชน / 
เยาวชน  

เยาวชนจำนวน 30 
คน 

สทอภ. ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในการใช้
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ จัดการพื้นที่ให้กับ
ชุมชน ตำบล โดยลงพื้นที่ บ้านเริงแก้ว ต.
โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุร ีร ัมย์ ภายใต้
โ ค ร ง ก า ร  U2 T Hackathon 2 0 2 1 

- 
 

- - สทอภ.  
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
มหาวิทยาลัยสู ่ตำบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ  
ประกอบด้วยกิจกรรม 
1. จ ัดทำฐานข ้อม ูลช ุมชนขนาดใหญ่ 
(community big data) โดยใช้นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ G-Rice 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  และ
หน่วยงานในพื้นที่ 
3. การใช้บรรจุภัณฑ์ zero waste และ
จุดเด่นของฉลากผลิตภัณฑ์ที่เชื ่อมโยงกับ
ฐานข ้อม ูล ภ ูม ิสารสนเทศ เพ ื ่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  
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โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ 1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล  

1) หน่วยงานที่มีนโยบาย ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (2 มาตรการ) /ผลที่ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 มาตรการ  

1.๑) ผู้บริหารแสดงเจตจำนง 
ในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน และกำหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส             (6) 

บุคลากร สทอภ. 
ทุกคน 

มีประกาศเจตจำนงใน
การต่อต้านการทุจริต 
ของ สทอภ. 
(1 ประกาศ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

- - - จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

๑.2) การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีกิจกรรม ได้แก่ 
๑.๒.๑) การดำเนินงานตาม
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของ 
สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  
(7) 

บุคลากร สทอภ. 
ทุกคน 

มีแผนบริหาร      
ความเสี่ยงการทุจริต
ของ สทอภ.  
(๑ แผน) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ 
สทอภ. จำนวน 1 แผน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
เกิดมาตรการภายในของหน่วยงาน 
ในการสร้างความโปร่งใส เพื่อลดปัญหา 
ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจรติ 

- - - จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

๑.๒.๒) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “ประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ 2565” 
วันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 
2564 

บุคลากร สทอภ. 
จำนวน 60 คน 

ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ สทอภ. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“ประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในองค์กร 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
ผลที่ได้บุคลากร สทอภ. เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 60 คน ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและมี       
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 

- 50,800  34,390 จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

 

 



-๗- 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
ตามสถานการณ์ โควิด-19  
ได้มีการจัดทั้งในรูปแบบ 
Onsite และ Online 
(8) 

ประจำปีงบประมาณ 
2565” 
(ร้อยละ 90) 

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน 
ป .ป .ท .  แล ะ ใช ้ เ ป ็ นก รอบแนวทา ง          
การวิเคราะห์ ประเมินผลของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติ   มิชอบในหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

2) การรายงานผล            
การดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ (9) 

บุคลากร สทอภ. 
ทุกคน 

-ร้อยละความสำเร็จ
ของผลการดำเนนิการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ตาม
แผนของ สทอภ. 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบได้
ตามแผนของ สทอภ. เป้าหมาย ร้อยละ 
๑๐๐ 
รายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาสที่ 2 ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4 
 

- - - จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  50,800 34,390  
 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

งบบูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
๑) การประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
เร่ือง การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ และแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ร่างแผนประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-14.00 น. ผ่าน
ระบบออนไลน์ ZOOM 
(อ้างถึงหนังสือ อว 0212/ว
17201 ลว. 10 พ.ย.64) 
(10) 

 ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว. 

- หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการป้องกนั 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
(1 แผน) 
- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ อว. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรม อว.ฯ” 
(ร้อยละ 90) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-สทอภ. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ
ก า รส ่ ง เ ส ร ิ มค ุณธรรม  อว .  ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
- มีแผนปฏบิัติการป้องกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป้าหมาย จำนวน 1 แผน / 
ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามแผน) 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เจ้าหน้าที่สทอภ. เข้าร่วม โครงการฯ 
สามารถการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 
และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
สามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของ สทอภ. อย่างมปีระสิทธิภาพ
ได ้
 

   ฝศอ./สยศ. 
จัดโดย 

ศปท.อว. 
 



-๙- 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

งบบูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ 2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทย 

1) การประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
Facebook Live  : ITAS NACC 
วันจันทร์ที่ 27 ธนัวาคม 2565  
(11) 

หน่วยงานภาครัฐ 
จำนวน 8,303 
หน่วยงาน 

- ร้อยละบุคลากร
เป้าหมายของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม   

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
สทอภ. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม 
กิจกรรม “การประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 
2565”  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประเมิน ITA  

- - - ฝศอ./สยศ. 
จัดโดย 

สำนักงาน 
ป.ป.ช. 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เร่ือง “การประเมินความเสี่ยง
ทุจริต ของ อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” 
เข้าร่วม วันที่ 28 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 
3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. 
(12) 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ 
สป.อว. 
และหน่วยงานใน
สังกัด อว. 
จำนวน 65 คน 

หน่วยงานมีมาตรการ 
/ โครงการ / กิจกรรม 
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายโดย
การประเมินความเสี่ยง
ทุจริต เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริต 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-สทอภ. ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ตาม
กำหนด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “การประเมินความเสี่ยงทจุริต ของ อว. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เจ้าหน้าที่สทอภ. เข้าร่วม โครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนนิงานตาม
กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงทจุริต และแนวทางการ

- - - ฝศอ./สยศ. 
จัดโดย 

สำนักงาน 
ศปท.อว. 



-๑๐- 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

งบบูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
จัดทำมาตรการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
สามารถวางระบบการประเมนิความเสี่ยงการ
ทุจริตและสามารถสร้างมาตรการในการ
ป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานได ้
 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เร่ือง แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม
หัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ  

บุคลากร สทอภ. 
จำนวน 2 คน 

ร้อยละบุคลากรของ 
อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 90) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
บุคลากร สทอภ. เข้าร่วม 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยประชุม ณ โรงแรมหัวช้าง 
2 คน และประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom จำนวน 10 คน 
กิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
2565”  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประเมิน ITA และ นำไปใช้ในการ
บริหารเรื่องที่เก่ียวข้อง 

- - - จัดโดย 
สำนักงาน 
ศปท.อว. 



-๑๑- 

 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

งบบูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เร่ือง แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประจำปี
งบประมาณ 2565 วันที่ 22 
มีนาคม 2565 ณ สทอภ. ศูนย์
ราชการ 

บุคลากร สทอภ. ร้อยละบุคลากรของ 
อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 90) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
บุคลากร สทอภ. เข้าร่วม 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
กิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3 แบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 
2565” 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประเมิน ITA และ นำไปใช้ในการ
บริหารเรื่องที่เก่ียวข้อง 

- 9,400 4,074 จัดโดย  
สทอภ. 

ฝศอ./สยศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  9,400 4,074  

 

 

 

 



-๑๒- 

 

 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีการปรับเปลี่ยน
การจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ยังสามารถดำเนินงานได้มาเป็นในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ VDO Conference หรือเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการmuj
กระทรวง อว. เป็นผู้จัด ทั้งนี้  สทอภ. ใช้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และจำกัด
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  



-๑๓- 

 

ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาสที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เข้าร่วมงานของ สำนักงาน  ป.ป.ช. 

วันต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยไดชู้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่
ทนต่อการทุจริต” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย : รวมไทยต้านโกง 

สทอภ. แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านคอร์รัปชัน https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=5331&lang=TH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๑๔- 

 

กลยุทธ์ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรนำปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการทำงานและดำรงชวีิต 
 
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 สทอภ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ จัดการพื้นที่ให้กับชุมชน ตำบล โดยลงพื้นที่ บา้นเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ 
จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T Hackathon 2021 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 
1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (community big data) โดยใช้นวตักรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดบุรีรัมย์  และหน่วยงานในพื้นที่ 
3. การใช้บรรจุภัณฑ์ zero waste และจุดเด่นของฉลากผลิตภณัฑ์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
สามารถดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้  https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=5221&lang=TH 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565” วันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2564 

ตามสถานการณ์ โควิด-19  ไดม้ีการจัดทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite สถานที่ ณ ห้องประชุม 5   ชั้น 7  สทอภ. ศูนย์ราชการฯ 
 

สามารถดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้  https://old.gistda.or.th/main/th/node/4967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://old.gistda.or.th/main/th/node/4967
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ และแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และร่างแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 

(อ้างถึงหนังสือ อว 0212/ว17201 ลว. 10 พฤศจิกายน 2564) 
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กลยุทธ์ 2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

1) การประชุมชี้แจงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  
ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live  : ITAS NACC  วันจนัทร์ที่ 27 ธันวาคม 2565 

(อ้างถึง หนังสือ ที่ ปช 0009/ว0090 ลว. 17 ธันวาคม 2564) 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
เข้าร่วม วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. 

(อ้างถึง หนังสือ ที่ อว 0212/ว19641 ลว. 9 ธันวาคม 2564) 
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3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ 
(อ้างถึง หนังสือ ที่ อว 0212/ว63 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
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4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปงีบประมาณ 2565 วนัที่ 22 มีนาคม 2565 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการ 

สามารถดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5744&lang=TH 

 

 


