
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสํานักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

หลักการเหตุผล 

 ตามหลักคณะรัฐมนตรีได มีมติ เ ม่ือวันท่ี 6  พฤษภาคม  2551  เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ   และคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ไดมีมติเม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน  2551  กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบให
สวนราชการดําเนินการตามปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะ
กอใหเกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของงาน/โครงการสําคัญ  เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 เพ่ือใหการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของสํานักฯ  โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาวและเพ่ือใหหนวยงานในสังกัด  
ไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานไดอยางถูกตองดําเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ท้ังน้ี  เพ่ือมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักฯเปนไป
อยางตอเน่ือง  สรางระบบราชการทีมีความโปรงใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ในการรณรงค  และปลูกจิตสํานึกคานิยม
ของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีสํานักฯ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตและโปรงใสของขาราชการ  และเจาหนาท่ีทุกคน
ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนของ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึก  
คานิยม  และวัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย  ไมทุจริต  ไมติดสินบน  มุงม่ันทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต  คอรัปช่ัน  มุงสูราชการ
ไทย  ใสสะอาด 

3. เพ่ือประสานความรวมมือหนวยงานท้ังในและนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



เปาหมาย 

1. ขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึกในเร่ืองของความซ่ือสัตย  
สุจริต  โปรงใส  เปนธรรม  ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ   

2. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของราชการและเจาหนาท่ี 

3. ประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

ยุทธศาสตร  ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ  ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  ปลูกจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและ
เจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันและประพฤติมิชอบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในราชการทุกระดับ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

หนวยดําเนินการ 

 ทุกหนวยงานในสํานักฯ 

ผลที่คาดหวัง 

1. ขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชน  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 

ดัชนีวัดการปฏิบัติงานหลัก 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ไมมีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2561 

  

 

 

 

 



เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   

วัตถุประสงค  เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกหนวยงานในสังกัด  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน  ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบภาครัฐ  
รวมท้ังการรณรงค เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหทุกภาคสวน  มีวินัย  เคารพ กฎหมาย กฎ  และระเบียบ ท่ีจะ
เปนกลไก  ในการแกไขปญหา  การพัฒนา  ตอลดจน  เปนการวางฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม / โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผูรับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1) ปลูกจิตสํานึกคานิยม  
คุณธรรม  จริยธรรม 
และสรางวินัยแกทุกภาค
สวน 

1.1 ประชุม/ประชาสัมพันธ
ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรมและสรางวินัยแก
ขาราชการเจาหนาท่ีในสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
1.2 จัดทําแผนปายรณรงค
ตอตานการทุจริตฯ 
 
1.3 ประชาสัมพันธมาตรฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  แนว
ทางการปฏิบัติราชการของ
สํานักฯ ท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานท่ีโปรงใส,การให
ความรูแกประชาชนในการ
ติดตอราชการ และวิธีการ
แจงเบาะแสการทุจรติฯ ทาง 
website สํานักฯ 
 

 -จํานวนครั้ง 
 
 
  
 
 
-จํานวนแผน 
 
 
-จํานวนครั้ง 

1ครั้ง/ป 
 
 
 
 
 

20 แผน 
 
 

1 ครั้ง/ป 
 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป  
 
 
 
 
ฝายบรหิาร
ท่ัวไป  
 
งานสารสนเทศ 
ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 

วัตถุประสงค  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  กับทุกภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สงเสริม บทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกใน
การตรวจสอบ ถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผูรับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2. รวมพลังปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ันและประพฤติมิ
ชอบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ราชการทุกระดับ 
 

2.1 จัดชองทางการรับ
เร่ืองรองเรียน 
 

 จํานวนชอง
ทางการรับเร่ือง
รองเรียน 
 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

2.2 การเผยแพร
ประชาสัมพันธ กอน – 
หลังการจัดทําโครงการท่ี
สําคัญและมีงบประมาณ
ต่ังแต 1 ลานข้ึนไป 
 

 รอยละของ
โครงการ 
สําคัญท่ีนําข้ัน
เผยแพรบน 
website สํานักฯ 
 

รอยละ 100 ฝายจัดซ้ือจัด
จาง 

2.3 การใชรถยนตราชการ  รอยละของการ
อนุญาตใชรถยนต
ราชการ 
 

รอยละ 100 ฝายบรหิาร
ท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานในสังกัด 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผูรับผิดขอบ 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

3. เสริมสรางความแข็งแกรง
แกหนวยงานตอตานการ
ทุจริต 

3.1 ประชุม/หนังสือเวียน เนนยํ้า
ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติหนาท่ี
ในความรับผิดชอบดวยความ
ซ่ือสัตย สุจรติไมเอ้ือ ประโยชน
ใหแกบุคคล กลุมบุคคลหรือ 
หนวยงานใดเปนการเฉพาะ 
 
3.2 การหมุนเวียนกรรมการตรวจ
รับการจัดซ้ือ/จาง ของหนวยงาน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รายการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
รอยละของ
บุคลากร ท่ี
ไดรับการ
แตงต้ังเปน
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 

ทุก
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
รอยละ 80 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
ฝายจัดซ้ือจัด
จาง 

 

 

 

 


