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แผนงานที่ 1 

การพัฒนายกระดับองค์การด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ITA) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

2. ยกระดับคะแนนการประเมินให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

วิธีการด าเนินงาน 

1. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง จากผลการประเมินฯ ปี 2563 
2. ลงทะเบียนและเปิดใช้ งานรหัสผ่านในระบบ ITAS พร้อมทั้งน าเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการประเมินได้แก่ จ านวนผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในนอก 
3. ท าความเข้าใจการตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT  กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
4. ท าแก้ไข ปรับปรุง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามแนวทางการประเมินทุกหัวข้อ 

ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. จัดท าข้อมูลเอกสาร/ หลักฐาน และการด าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับการประเมินฯ ให้ครบถ้วน และอยู่
ภายในระยะเวลาที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

2. ปรับปรุงข้อมูลและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

คะแนนประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ 85 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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แผนงานที่ 2 

การประกาศนโยบายการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานว่าด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลัก     
ธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

วิธีการด าเนินงาน 

จัดท าประกาศและการแสดงเจตจ านงในการ บริหารงาน ว่าด้วย ความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส 
ปราศจาก การทุจริต ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานได้ 

ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน 
2. กิจกรรมแสดงเจตจ านง  
3. ติดประกาศ ลง Website และ Intranet  

ผู้บริหารและ พนักงาน รับทราบ พร้อมทั้ง ปฏิบัติตาม 
ประกาศฯ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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แผนงานที่ 3 

การเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือการตระหนักรู้และ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อทุจริต 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน  และต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกภายใน
บุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม และ สร้าง
ค่านิยม ร่วมต้านการทุจริต 

2. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและบทลงโทษ กรณีกระท าผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ
ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ หรือการทุจริตต่อหน้าที่ 

3. ยกระดับความ เข้าใจในบทบาท การตนเองใน การป้องกันและ ต่อต้านการ ทุจริต 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรม / ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา ดูงานด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ กฎ ระเบียบ และ บทลงโทษผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website และ Intranet  

ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
- กิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการติดประกาศ ลง 

Website และ Intranet 

พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจริต 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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แผนงานที ่4 

การก าหนดนโยบาย มาตรการ บนฐานธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือประกาศเป็นนโยบาย หรือมาตรการ ในการปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตโดยการ ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน โรงงานไพ่  ได้ยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต 

วิธีการด าเนินงาน 

จัดท านโยบาย หรือมาตรการในการ บริหารงาน ว่าด้วย ความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก  
การทุจริต ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานได้ 

ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
- มีนโยบายหรือมาตรการเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 

รายการ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการติดประกาศ ลง 

Website และ Intranet 

พนักงานมีความตระหนักรู้  ความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
    

 


