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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเปนปญหาเรื้อรังท่ีสงผลเสียตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปนอยางมากและ

สงผลตอภาพลักษณของประเทศ จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลกป 2560 โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 

(Transparency International) ประเทศไทยอยูในลำดับท่ี 96 จาก 180 ประเทศ ซ่ึงถือไดวาเปนลำดับท่ีต่ำ             อีก

ท้ังรูปแบบของการทุจริตไดพัฒนาข้ึนจากรูปแบบเดิมท่ีไมมีความซับซอน เชน การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง มาเปน

การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามชาติ ซ่ึงสงผลกระทบท่ีรุนแรงกวามาก 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีลำดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติ      

วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ที ่ว าดวย   

ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริตกลับคืน รวมท้ังการใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน

ทางกฏหมายเพื่อดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดอยางสมบูรณ นอกจากนี้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวย  

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

ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตไดในระดับหนึ่ง โดยตองอาศัยการบูรณาการจากทุก

ภาคสวน เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อยกระดับใหประเทศไทยมีความ

โปรงใสในระดับสากล 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเขารวมใน     การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

ประจำปงบประมาณ 2563 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหม ผลการประเมินได 80.33 คะแนน 

ซ่ึงผลการประเมินลดลงจากปท่ีผานมาและถือไดวาผลการประเมินอยูในกลุมลำดับท่ีดี 

ดังนั้น เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม สอดประสานกับนโยบาย

รัฐบาล สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและเพ่ือยกระดับของคุณธรรมและ   ความ

โปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  จึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564  

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื ่อสงเสริมใหบุคลากรของ 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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บทท่ี 2 

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ประจำปงบประมาณ 2564 

2.1 ศึกษายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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

 

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

คำอธิบายวิสัยทัศน  

ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

พันธกิจ คือ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน   
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากล” 

คำอธิบายพันธกิจ  

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

วัตถุประสงคท่ี 1 สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

วัตถุประสงคท่ี 2 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 

วัตถุประสงคท่ี 3 การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทัน ดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงคท่ี 4 การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็ว เปนธรรมและไดรับความรวมมือ
จากประชาชน 

วัตถุประสงคท่ี 5 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  

ของประเทศไทย 

2.2 ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

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

ความเปนมาและความสำคัญ 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือ        

การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐ

มีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ    

พ.ศ. 2557 เปนตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทำใหรัฐบาลได

เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ     

โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับ    

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

การประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดำเนินงานที่ผานมาประสบความสำเร็จเปนอยางดี โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่เขารวม

อยางดียิ่งและไดรับเสียงสะทอนวาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐันั้น 

เปนเครื ่องมือที ่ชวยใหหนวยงานที ่รับการประเมินไดมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ตอทั้งบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานได

เปนอยางดี 

ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสที่ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐ

มากท่ีสุดในประเทศไทย  

หลักการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต  

การบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” 

โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและ

คานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที ่อาจจะกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสำคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะที่ดี

ในการดำเนินงานท่ีมีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติ

ไดเปนอยางดี 
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 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) แบงออกเปน 10 ตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทางาน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือไดแก 

1. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity: OIT) เปนการประเมินจากระบบการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) เปนการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

3. แบบสำรวจความค ิด เห ็นผ ู  ม ีส  วนได ส  วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เปนการสำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
 

2.3 ศึกษาวัตถุประสงคและอำนาจหนาท่ีของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งแต พ.ศ. 2551 ซึ่งในปจจุบันไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยใหมี “สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ” 
เปนองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ มีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื ่น และมีหนาที ่ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 

 

 

 

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

2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หนวยงานอื่นของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย การเผยแพรความรูทางวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศกับหนวยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5. เป นศูนย ข อม ูลความร ู ด านเทคโนโลยีป องก ันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศให แก
กระทรวงกลาโหมและหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศไดกำหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
มีหนาท่ีและอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 22 โดยหนาท่ีและอำนาจ
เชนวานี้ใหรวมถึง 
 

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

2. กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

3. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 

4. กูยืมเงิน ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

5. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ 

6. ทำความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ
ในกิจการท่ีเก่ียวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

7. จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเขารวมทุน ถือหุน หรือเปน
หุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดำเนินกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

8. เรียกเก็บและรับคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน คาผลิตภัณฑ คาเชา คาแหงสิทธิ และคาบริการ
ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
นั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกำหนด 
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9. มอบหมายใหผูอื่นเปนตัวแทนเพื่อประกอบกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของสำนักงาน และตาม (2) 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยการนั้น รวมท้ังตองเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทย
มีพันธะกรณีดวย 

10. สงผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการท่ีสถาบันเขารวมทุน ถือหุน เปนหุนสวนกับบุคคลอ่ืน หรือในกิจการ
ของภาคเอกชนภายใตวัตถุประสงคของสถาบัน 

11. ใหบริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเก่ียวกับอุปกรณ ตนแบบ หรือผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศท่ีสถาบันทดสอบ 

12. ดำเนินการอ่ืนใดท่ีจำเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 

นอกจากนี้มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. 2562 ยังไดกำหนดใหกิจการที่

สถาบันจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคลตามมาตรา 23 (7) ไดรับยกเวนไมอยู

ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขท่ี

คณะกรรมการกำหนด ซึ ่งตองมีมาตรการกำกับดูแล หรือควบคุมตามแนวทางที ่กฎหมายดังกลาวกำหนดไว 

 

2.4 ศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

      2.4.1 วิสัยทัศน คือ “เปนผูนำดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความตองการของกองทัพ
ไทย และพันธมิตรอาเซียน” 

      2.4.2 พันธกิจ ประกอบดวย ดังนี้ 

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติใหมีแผนแมบทในการดำเนิน
โครงการ 

     2. ศึกษา คนควา วิจัยและดำเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

     3. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหม เพื่อใชในการกำหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

     4. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ี
เก่ียวของและภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ 

     5. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ 

     6. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศไปสูสาธารณะชน  

 

Chanittha Jaritngam
อ้างอิงจากวิสัยทัศน์ในเว้บไซต์ของ DTI
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     2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลักดังตอไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนี้คือ การท่ีกระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศที่ทันสมัย มีตนแบบยุทโธปกรณที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค โดยมุงเนนที่การดำเนินการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ รวมไปถึงเทคโนโลยีปองกันประเทศ และการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมการผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนี้คือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถพัฒนา เก็บรักษา

และเพิ่มพูนองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และถายทอดองคความรูสู

ประชาสังคมเพ่ือการใชประโยชนในทุกมิติ ท้ังภาคการศึกษา การพาณิชยและการปองกันประเทศ เปนตน โดยมุงเนน

ที่การพัฒนาศูนยความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ เชน การพัฒนาหลักสูตรรวมปริญญาโท – เอก สาขาเทคโนโลยีปองกันประเทศระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศกับภาคการศึกษา และการบริหารจัดการเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาสงัคม 

ผานการจัดตั้งศูนยบริการดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และการจัดทำนโยบายสาธารณะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนี้คือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ และ

ใชประโยชนองคความรู และทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมปองกันประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนท่ี

การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศนรวม ดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศกับกลุม

อาเซียน และประเทศพันธมิตร รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศสำหรับประเทศไทย และ

การพัฒนากลไกความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคกรเพ่ือความยั่งยืน 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรนี้คือ การที่ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศมีการดำเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีความเปนเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เปนองคกรแหงการ

เรียนรู บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสอดคลองกับตำแหนง มีความเปนนักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร

และมีโครงสรางพื้นฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถาบัน 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 ศึกษาระดับคะแนนดานคุณธรรมและความโปรงใสของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 80.57 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 77.16 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ 79.96 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 77.91 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 77.65 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.63 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 71.69 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 83.96 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 91.28 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 68.75 

คะแนนเฉล่ีย 80.33 

ระดับผลการประเมิน B 
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การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมไดคะแนน 80.33 อยูในระดับ B ผลการประเมินจำแนก ตามตัวชี้วัด 

พบวา ตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีระดับคะแนน 91.63 ตัวชี้วัดท่ีมี 

คะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต มีระดับคะแนน 68.75 

ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับผลการประเมินของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ดังนี้ 

จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำป 2563” ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายใน

ป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไมมีแบบวัดใดผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

การดำเนินงานใหมีผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ 

 

แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใชจายงบประมาณ

และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน

การใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด

ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกำหนดมาตรการ

บริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใชงบประมาณ จัดใหมี

การเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจาย

งบประมาณอยางสม่ำเสมอ 3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนง

งาน (job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความ

คิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและ

ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ

อยางเครงครัด 5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มี

จิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบ

การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  
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แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ

เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ

และความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผย

ขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน

อยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ

บุคลากรเพ่ือรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการและ

ประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ

มาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก 

 

แบบ OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบนเว็บไซตของ

หนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมี

มาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 

และการใหบริการผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลได

โดยงาย ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง 2) การปองกันการ

ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมา

เพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับ

ติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 

ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ

ปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2564
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แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  พ.ศ. 2564 

1. แผนงานสงเสริมดานความโปรงใส 

วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

สงเสริมการปฏิบัติดาน
จัดหาพัสดุให เป นไป
ตามกฏระเบียบภาครัฐ 

จัดอบรม พ.ร.บ. 
การจัดซ้ือจัดจาง 

และบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ครั้ง 
 

 

ผูบริหาร สทป. 
จำนวน 1  ครั้ง 
เจาหนาท่ี สทป. 
จำนวน 1  ครั้ง 

    ส วนจ ัดหา
พ ัสด ุ  และ 
สวนพัฒนา
ทร ัพยากร
บุคคล 

50,000 

สงเสริมความเขาใจใน
บทบาทหน  าท ี ่ และ
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

จัดอบรมข้ันตอน 
การจัดซ้ือจัดจาง 

ของสถาบันฯ 
ครั้ง 1 ครั้ง 

    
สวนจัดหา

พัสดุ 
25,000 

เรงรัดการจัดซื้อจัดจาง
ใหเปนไปตามแผนการ
ใช  จ  ายงบประมาณ 
และโปรงใส ยุติธรรม 

จัดตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการจัดซ้ือ 

จัดจาง 

มีคณะทำงานขามสาย
งานในระดับบริหาร
รวมกันเรงรัดการจัดซ้ือ
จัดจาง 

การจัดซ้ือจัด
จางเปนไปตาม
แผนการจัดซ้ือ
จัดจางประจำป 

    
สวนจัดหา

พัสดุ 
- 

สงเสริมความโปรงใส
ในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจาง 

จ ั ดจ  างบำร ุ งร ั กษาและ
ปรับปรุงระบบงานบริหาร
สำนักงานอัตโนมัติ (ERP) ใน
สวนของระบบบริหารงาน
พัสดุ (ดานจัดซ้ือจัดจาง) ตาม 
พ.ร.บ.จัดซื ้อจัดจางภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ร ะ บ บ ง า น บ ร ิ ห า ร
สำนักงานอัตโนมัติ (ERP) 
ใ น ส  ว น ข อ ง ร ะ บ บ
บริหารงานพัสด ุ(ด าน
จัดซื้อจัดจาง) ตาม พรบ.
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.
2560 ไดรับการปรับปรุง 
 

100% 

    

สวนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,650,000 
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วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม กิจกรรม เปาหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 
ท่ี

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 ม ู ล ท่ี
เกี ่ยวของกับคุณธรรม
และความโปรงใสของ 
สทป. ผาน Website 

เผยแพรขอมูลตามเกณฑของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวของ
กับ ITA 

นำเอกสารข้ึนเผยแพร
ท่ีหนาเว็บไซต 

100% 

    สวน
บริหาร
คุณภาพ
โดยรวม 

- 

2. แผนงานสงเสริมดานความพรอมรับผิด 

วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
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
สถานท่ี

และธุรการ 

       - 

3. แผนงานสงเสริมดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

 
 

สงเสริมการมีคุณธรรม
ในหนวยงาน 

 
 

การประกาศเจตนารมณใน
การสงเสริมคุณธรรม 

ในองคกร 

เจาหนาท่ี สทป. ทราบ
และมีความเขาใจ 

1 ครั้ง 

    

สำนัก
ผูอำนวยการ 

- 
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4. แผนงานสงเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
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 

    สวนบริหาร 
กลยุทธและ
ประเมินผล 

15,000 

พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร 

ดำเนินการดานการบริหาร
ความเสี่ยง 

การดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

100% 
    สวนบริหาร

กลยุทธและ
ประเมินผล 

350,000 

5. แผนงานสงเสริมคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค.  

เม.ย. – 
มิ.ย.  

ก.ค – 
ก.ย. 

สงเสริมการตรวจสอบ
การท ุจร ิตและแก 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 

ปร ับปร ุงหล ักเกณฑ
การทำงานใหเป นไป
ต า ม ก ฏ ห ม า ย  ก ฏ
ระเบียบที่เกี ่ยวของ มี
ความโปรงใส ยุติธรรม 

พัฒนาขอบังคับ ระเบียบ
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

พัฒนาขอบังคับ 
ระเบียบและข้ันตอน 

ไดตามแผนงาน 
100%  

 
  

สวน
บริหาร
คุณภาพ
โดยรวม 

- 
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วัตถุประสงคเพ่ือ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการปงบประมาณ 2564 ฝาย/สวน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. – 

ธ.ค. 
ม.ค. – 
มี.ค. 

เม.ย. – 
มิ.ย. 

ก.ค – 
ก.ย. 

เพื ่อส งเสริมใหม ีการ
รักษาระบบการทำงาน
ที ่เปนไปตามขั ้นตอน
การปฏิบัติท่ีกำหนดไว 

ตรวจติดตามการดำเนินการ
ระบบคุณภาพของแตละ

ฝาย/สวน 

ตรวจติดตามการ
ดำเนินการไดตามแผน
ตรวจติดตามระบบ
คุณภาพ 

100% 

    สวน
บริหาร
คุณภาพ
โดยรวม 

 

 


