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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเปนปญหาเรื้อรังทีส่งผลเสียตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปนอยางมากและ

สงผลตอภาพลักษณของประเทศ จากดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชันโลกป 2560 โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 

(Transparency International) ประเทศไทยอยู ในลำดับที่  96 จาก 180 ประเทศ ซึ่ งถือไดวาเปนลำดับที่ ต่ ำ             

อีกทั้งรูปแบบของการทุจริตไดพัฒนาขึ้นจากรูปแบบเดิมที่ไมมีความซับซอน เชน การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง มา

เปนการทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามชาติ ซึ่งสงผลกระทบที่รุนแรงกวามาก 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีลำดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ      

วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ที่วาดวย   

ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการใหความรวมมือซึ่งกันและกัน

ทางกฏหมายเพ่ือดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดอยางสมบูรณ นอกจากน้ีมีการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวย  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และปจจุบันเปนระยะ

ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตไดในระดับหน่ึง โดยตองอาศัยการบูรณาการจาก

ทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือยกระดับใหประเทศไทยมี

ความโปรงใสในระดับสากล 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานหน่ึงที่ไดเขารวมใน     การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

ประจำปงบประมาณ 2562 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหม ผลการประเมินได 80.98 คะแนน 

ซึ่งผลการประเมินลดลงจากปที่ผานมาและถือไดวาผลการประเมินอยูในกลุมลำดับที่ดี 

ดังน้ัน เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม สอดประสานกับนโยบาย

รัฐบาล สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและเพื่อยกระดับของคุณธรรมและ   

ความโปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  จึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563  

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพ่ือใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  มีกระบวนการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส 

1.2.3 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหม   

 

Chanittha Jaritngam
ข้อมูลการประเมิณ ITA ปี 61 https://www.audit.go.th/sites/default/files/files/news/ITA61.pdf
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บทที่ 2 

การศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวของกับการจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

สถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ประจำปงบประมาณ 2563 

2.1 ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564)  

 

วิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

คำอธิบายวิสัยทัศน  

ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิ ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

พันธกิจ คือ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน   
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล” 

คำอธิบายพันธกิจ  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการทำงานจากเดิม ไปสู
กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชน นอกจากตนเอง
จะไมทำการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้นตอสังคมไทยอีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขาม
คานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงทางการเมืองของประชาชนที่ตองการ     
สรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริตจะตองไดรับการสานตอจากฝายการเมืองและเจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อน
นโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนที่
ไดรับความไววางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชน   
ไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใสของประเทศไทย
ในทุกมิติใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC) ภายในป พ.ศ. 2564 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ “ระดับคะแนนของดัชนกีารรับรูการทจุริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) สูงกวารอยละ 50” 

วัตถุประสงคที่ 1 สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

วัตถุประสงคที่ 2 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

วัตถุประสงคที่ 3 การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทัน ดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงคที่ 4 การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็ว เปนธรรมและไดรับความรวมมือ
จากประชาชน 

วัตถุประสงคที่ 5 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมทีไ่มทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  

ของประเทศไทย 

2.2 ศึกษาแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) ของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ความเปนมาและความสำคญั 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือ        

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐ

มีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชช่ือวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ    

พ.ศ. 2557 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตามลำดับ ทำใหรัฐบาลได

เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ     

โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับ    

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

การประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การดำเนินงานที่ผานมาประสบความสำเร็จเปนอยางดี โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่เขารวม

อยางดีย่ิงและไดรับเสียงสะทอนวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐน้ัน 

เปนเครื่องมือที่ชวยใหหนวยงานที่รับการประเมินไดมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ตอทั้งบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานได

เปนอยางดี 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐ

มากที่สุดในประเทศไทย  

หลกัการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต  

การบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” 

โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและ

คานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสำคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะที่ดี

ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติ

ไดเปนอยางดี 
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 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) แบงออกเปน 10 ตัวช้ีวัดดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คณุภาพการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ม ี3 เครื่องมือไดแก 

1. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity: OIT) เปนการประเมินจากระบบการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) เปนการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงาน 

3. แบบสำรวจความคิ ด เห็ นผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เปนการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
 

2.3 ศึกษาวัตถุประสงคและอำนาจหนาทีข่องสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาต้ังแต พ.ศ. 2551 ซึ่งในปจจุบันไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยใหมี “สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ” 
เปนองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ มีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น และมีหนาที ่ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ดังตอไปน้ี 

 

 

 

Chanittha Jaritngam
อ้างอิงจากมาตรา 22 23 และ 25  แห่งพรบ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2562
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1. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดำเนินการอ่ืนที่เก่ียวของหรือ
ตอเน่ือง เพ่ือนำไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  

2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอ่ืนของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย การเผยแพรความรูทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศกับหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5. เปนศูนยขอมูลความรูด าน เทคโนโลยีป องกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหแก
กระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพ่ือใชในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศไดกำหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
มีหนาที่และอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 22 โดยหนาที่และอำนาจ
เชนวาน้ีใหรวมถึง 
 

1. ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

2. กอต้ังสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

3. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

4. กูยืมเงิน ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

5. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ 

6. ทำความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

7. จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุน หรือเปน
หุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดำเนินกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

8. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาบริการ
ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
น้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 
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9. มอบหมายใหผูอื่นเปนตัวแทนเพื่อประกอบกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของสำนักงาน และตาม (2) 
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายที่วาดวยการน้ัน รวมทั้งตองเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทย
มีพันธะกรณีดวย 

10. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สถาบันเขารวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอ่ืน หรือในกจิการ
ของภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสถาบัน 

11. ใหบริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ ตนแบบ หรอืผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศที่สถาบันทดสอบ 

12. ดำเนินการอ่ืนใดที่จำเปนหรือตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

นอกจากน้ีมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ยังไดกำหนดใหกิจการที่

สถาบันจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคลตามมาตรา 23 (7) ไดรับยกเวนไมอยู

ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตองมีมาตรการกำกับดูแล หรือควบคุมตามแนวทางที่กฎหมายดังกลาวกำหนดไว 

 

2.4 ศึกษาวิสยัทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

      2.4.1 วิสยัทัศน คือ “เปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพ
ไทย และพันธมิตรอาเซียน” 

      2.4.2 พันธกิจ ประกอบดวย ดังน้ี 

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติใหมีแผนแมบทในการดำเนิน
โครงการ 

     2. ศึกษา คนควา วิจัยและดำเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตอเน่ืองกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

     3. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหม เพ่ือใชในการกำหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

     4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ สถาบันการศึกษาอ่ืนที่
เกี่ยวของและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

     5. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ 

     6. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศไปสูสาธารณะชน  

 

Chanittha Jaritngam
อ้างอิงจากวิสัยทัศน์ในเว้บไซต์ของ DTI
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     2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลักดังตอไปน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรน้ีคือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศที่ทันสมัย มีตนแบบยุทโธปกรณที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค โดยมุงเนนที่การดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ รวมไปถึงเทคโนโลยีปองกันประเทศ และการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมการผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรน้ีคือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถพัฒนา เก็บรักษา

และเพิ่มพูนองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และถายทอดองคความรูสู

ประชาสังคมเพ่ือการใชประโยชนในทุกมิติ ทั้งภาคการศึกษา การพาณิชยและการปองกันประเทศ เปนตน โดยมุงเนน

ที่การพัฒนาศูนยความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ เชน การพัฒนาหลักสูตรรวมปริญญาโท – เอก สาขาเทคโนโลยีปองกันประเทศระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศกับภาคการศึกษา และการบริหารจัดการเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสังคม 

ผานการจัดต้ังศูนยบริการดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และการจัดทำนโยบายสาธารณะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรน้ีคือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ และ

ใชประโยชนองคความรู และทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมปองกันประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนที่

การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศนรวม ดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศกับกลุม

อาเซียน และประเทศพันธมิตร รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศสำหรับประเทศไทย และ

การพัฒนากลไกความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรเพ่ือความย่ังยืน 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนี้คือ การที่ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศมีการดำเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีความเปนเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เปนองคกรแหงการ

เรียนรู บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสอดคลองกับตำแหนง มีความเปนนักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร

และมีโครงสรางพ้ืนฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถาบัน โดยมุงเนนที่การพัฒนาดานการเงิน เชน การลด

คาใชจายการปฏิบัติงาน การแสวงหารายได การพัฒนาการตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งไดแก ผูใชและ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ การจัดการภายในองคกรในการรักษาวัฒนธรรมและคานิยมในองคกร และการเรียนรู

และการพัฒนาในการจัดใหมีการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Chanittha Jaritngam
Highlight สีเหลือง ข้อ 2.4.3 ทั้งหมด อ้างอิงจากเอกสาร แผนที่นำทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553 – 2567 http://www.dti.or.th/download/file/e7dd8350.pdf
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2.5 ศึกษาระดับคะแนนดานคุณธรรมและความโปรงใสของสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบัตหินาที ่ 76.95 

ตัวชี้วดัที ่2 การใชงบประมาณ 70.27 

ตัวชี้วดัที ่3 การใชอำนาจ 73.10 

ตัวชี้วดัที ่4 การใชทรัพยสินของราชการ 71.10 

ตัวชี้วดัที ่5 การแกไขปญหาการทจุริต 67.23 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนนิงาน 85.03 

ตัวชี้วดัที ่7 ประสทิธภิาพการสื่อสาร 70.89 

ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 77.94 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วดัที ่9 การเปดเผยขอมูล 94.64 

ตัวชี้วดัที ่10 การปองกันการทุจริต 85.71 

คะแนนเฉลี่ย 80.98 

ระดับผลการประเมิน B 
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การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมไดคะแนน 80.98 อยูในระดับ B ผลการประเมินจำแนก ตามตัวช้ีวัด 

พบวา ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนเฉลีย่สูงสุด คือ ตัวชี้วดัที่ 9 การเปดเผยขอมูล มีระดับคะแนน 94.64 ตัวช้ีวัดที่มี คะแนน

เฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีระดับคะแนน 67.23 

ทั้งน้ี สำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ดังน้ี 

หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับพอใช (Fair) ช้ีใหเห็นวาแมผูมสีวนไดสวนเสียภายในจะเช่ือมั่นในการ

ดำเนินงานวาเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของสวนราชการอยูบาง แตมีบุคลากร

สวนหน่ึงที่สะทอนปญหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับความโปรงใสในการดำเนินงาน และความทุมเทใหกบัการทำงานอยาง

เต็มความสามารถ และยังไมมีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณมากนัก  ในขณะทีก่ารใชอำนาจของผูบริหารยังไม

สามารถสรางการยอมรับใหเกดิฉันทามติรวมกันไดวาเปนไปดวยความยุติธรรม ดังน้ัน สิ่งที่ควรเปนประเด็นการ

พัฒนา คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม 2) การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใช

จายงบประมาณรายจายประจำป และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ 3) จัดใหมี

ชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนใหเปน

ความลับ     

ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good) ช้ีใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมคีวามเช่ือมั่นใน

คุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว  โดยมีการใหขอมูล

ที่ชัดเจนแกผูรบับริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไม

พบวามีการเรียกรับสินบน ทัง้ที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งที่

ควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ ควรมี

การเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมลูของหนวยงานที่

เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากน้ี ควร พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน 

โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงาน การ

บริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น  

หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ 

ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ

หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได  ทัง้น้ี หากหนวยงานวางแผนการ

ดำเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดาน
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การบริหารงาน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่พบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากที่สดุเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดอ่ืนๆ  นาจะทำให

หนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล 
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บทที่ 3 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2562
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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2563 

1. แผนงานสงเสริมดานความโปรงใส 

วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

สงเสริมการปฏิบัติดาน
จัดหาพัสดุให เปนไป
ตามกฏระเบียบภาครัฐ 

จัดอบรม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจาง 

และบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ครั้ง 
 

 

ผูบริหาร สทป. 
จำนวน 1  ครัง้ 
เจาหนาที่ สทป. 
จำนวน 1  ครัง้ 

    ส วนจัดหา
พั สดุ  และ 
สวนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

50,000 

สงเสริมความเขาใจใน
บ ท บ าท ห น าที่ แ ล ะ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง 

จัดอบรมขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจาง 

ของสถาบันฯ 
ครั้ง 1 ครั้ง 

    
สวนจัดหา

พัสดุ 
25,000 

เรงรัดการจัดซื้อจัดจาง
ใหเปนไปตามแผนการ
ใช จ าย งบ ป ระม าณ 
และโปรงใส ยุติธรรม 

จัดต้ังคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการจัดซื้อ 

จัดจาง 

มีคณะทำงานขามสาย
งานในระดับบริหาร
รวมกันเรงรัดการจัดซื้อ
จัดจาง 

การจัดซื้อจัด
จางเปนไปตาม
แผนการจัดซื้อ
จัดจางประจำป 

    
สวนจัดหา

พัสดุ 
- 

สงเสริมความโปรงใส
ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง 

จั ด จ า งบ ำรุ ง รั ก ษ าแ ล ะ
ปรับปรุงระบบงานบริหาร
สำนักงานอัตโนมัติ (ERP) ใน
สวนของระบบบริหารงาน
พั ส ดุ  (ด า น จั ด ซื้ อ จั ด
จาง) ตาม พ .ร.บ.จัดซื้อจัด
จางภาครัฐ พ.ศ.2560 

ร ะ บ บ งา น บ ริ ห า ร
สำนักงานอัตโนมัติ (ERP) 
ใน ส ว น ข อ ง ร ะ บ บ
บริหารงานพัสดุ (ด าน
จัดซื้อจัดจาง) ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ.
2560 ไดรับการปรับปรุง 
 

100% 

    

สวนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,650,000 
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วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม กิจกรรม เปาหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 
ที่

รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม
และความโปรงใสของ 
สทป. ผาน Website 

จางบริการปรับปรุง Website 
ของ สทป . โดยหน วยงาน
ภายนอกใหมีขอมูลที่เกี่ยวของ
กับคุณธรรมและความโปรงใส
ของ สทป. 

ผูพัฒนา Web Site
ดำเนินการตาม

ขอกำหนดที่ระบุไวใน
สัญญา 

100% 

    
สวนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

460,000 

2. แผนงานสงเสริมดานความพรอมรับผิด 

วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

ดำเนินการดาน 
ขอรองเรียนอยางเปน

ระบบ 

พัฒนาระบบการจัดการขอ
รองเรียน 

มีมาตรฐานการจัดการ
เรื่องรองเรียน 

มีการ
ดำเนินการได
ตามมาตรฐาน 

    สวน
อาคาร
สถานที่

และธุรการ 

       - 

3. แผนงานสงเสริมดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

 
 

สงเสริมการมีคณุธรรม
ในหนวยงาน 

 
 

การประกาศเจตนารมณใน
การสงเสริมคณุธรรม 

ในองคกร 

เจาหนาที่ สทป. ทราบ
และมีความเขาใจ 

1 ครั้ง 

    

สำนัก
ผูอำนวยการ 

- 
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4. แผนงานสงเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

สรางความเขมแข็งของ
ระบบควบคุมภายใน 

ดำเนินการดานควบคุม
ภายในและรายงานผล 

จำนวนครั้งของการ
รายงานตอ

คณะกรรมการ สทป. 
2 ครั้ง 

    สวนบรหิาร 
กลยุทธและ
ประเมนิผล 

15,000 

พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร 

ดำเนินการดานการบริหาร
ความเสี่ยง 

การดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

100% 
    สวนบรหิาร

กลยุทธและ
ประเมนิผล 

350,000 

5. แผนงานสงเสริมคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

สงเสริมการตรวจสอบ
การทุ จริตและแก ไข
ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 

ดำเนินการตรวจสอบภายใน
กระบวนการสำคัญเชน ดาน
โครงการ ดานบริหารพัสดุ 
ดานจัดซื้อจัดจาง และงาน
ก อสร าง ซ อมแซม  และ
ปรับปรุง 

ดำเนินการตรวจสอบ
ไดตามแผนตรวจสอบ
ภายในและรายงานผล 

100%   

 

 
ฝายตรวจ 

สอบภายใน 
100,000 

ปรับปรุงหลัก เกณฑ
การทำงานให เปนไป
ต า ม ก ฏ ห ม า ย  ก ฏ
ระเบียบที่เกี่ยวของ มี
ความโปรงใส ยุติธรรม 

พัฒนาขอบังคับ ระเบียบ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

พัฒนาขอบังคับ 
ระเบียบและขั้นตอน 

ไดตามแผนงาน 
100%  

 

  

สวน
บริหาร
คุณภาพ
โดยรวม 

- 
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วัตถุประสงคเพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2563 ฝาย/สวน 

ที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค. 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค – 
ก.ย. 

ให มี ข อ บั ง คั บ แ ล ะ
ระเบียบที่ เหมาะสม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
สำนักงานเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ 

การพัฒนากฏหมายลำดับ
รองเพ่ือรองรับราง

พระราชบัญญัติเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ 

กฏหมายลำดับรอง
ทั้งหมดเสร็จสิน้ภายใน

ป 2562 
100% 

    

สวน
กฏหมาย 

2,499,840 

เพ่ือสงเสริมใหมีการ
รักษาระบบการทำงาน
ที่ เปนไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติที่กำหนดไว 

ตรวจติดตามการดำเนินการ
ระบบคุณภาพของแตละ

ฝาย/สวน 

ตรวจติดตามการ
ดำเนินการไดตามแผน
ตรวจติดตามระบบ
คุณภาพ 

100% 

    สวน
บริหาร
คุณภาพ
โดยรวม 

 

 


