
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

 

หลักการเหตุผล 
  

ตามคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.)     ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  กําหนดใหหนวยงาน

ภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555  ประกอบกับ สํานักงาน 

ก.พ.ร.ไดเห็นชอบใหสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การ

ปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของงาน/โครงการสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว จึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักฯ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว  

และเพื่อใหหนวยงานในสังกัด ไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานไดอยางถูกตอง ดําเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน   ทั้งนี้  เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักฯเปนไปอยางตอเนื่อง  สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบ

การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  

มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม      ในการรณรงค  และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ สทช.  ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

 



วัตถุประสงค  

1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตและโปรงใสของขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคนของ สทช. 

2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนของ สทช. มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมติดสินบน มุงมั่นทํางาน 

         อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น มุงสูราชการไทย ใสสะอาด  

3. เพื่อประสานความรวมมือหนวยงานทั้งในและนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

เปาหมาย  

1. ขาราชการและเจาหนาที่ของ สทช. มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบ  

              2. สทช. มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่  

3. ประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  

 
 

ยุทธศาสตร    ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1   ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาที่ของสทช. 

ยุทธศาสตรที่ 2   รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ  

ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
 

 

หนวยดําเนินการ 

ทุกหนวยงานในสํานักฯ 



ผลที่คาดหวัง  

1. ขาราชการและเจาหนาที่ของ สทช. มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว  

 

 ดัชนีวัดการปฏิบัติงานหลัก 

  ขาราชการของ สทช. ไมมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม และโปรงใส 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ  ปงบประมาณ 2553 

 

เพื่อใหบรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สทช.ไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามกา

ทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

   วัตถุประสงค  เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกหนวยงานในสังกัด บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ   

วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหทุกภาคสวน 

มีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเปนกลไก  ในการแกไขปญหา  การพัฒนา  ตลอดจน  เปนการวางรากฐานในการปองกันและและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 กิจกรรม / โครงการ  
 

  

 ยุทธศาสตร  

 

กิจกรรม/โครงการ  

 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2552  

  

  ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

1) ปลูกจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม จริยธรรม

และสรางวินัยแกทุกภาคสวน  

1.1)   ประชุม/ประชา สัมพันธปลูกจิตสํานึก  

คานิยม คุณธรรมและสรางวินัยแกขาราชการ 

เจาหนาที่ใน สทช. 

1.2) จัดทําแผนปายรณรงคตอตานการทุจริตฯ 

1.3) ประชาสัมพันธมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม, แนวทางการปฏบิัติราชการของสํานัก

ที่เอื้อตอการปฏิบัตงิานที่โปรงใส, การใหความรู

แกประชาชนในการติดตอราชการ และวิธีการ

แจงเบาะแสการทุจริตฯ ทาง website สทช. 

 

- 

  

- จํานวนครัง้ที ่ 

ประชาสัมพันธ  

 

- จํานวนแผน 

   /ครั้ง 

            

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

20 แผน  

- 

 

   

 ทุกหนวยงาน 

 

 

ฝายบริหารทั่วไป 

งานสารสนเทศ ฝาย

บริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2   รวมพลังปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ  

              วัตถุประสงค   เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน สทช.กับทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐ  สงเสริม บทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ  เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยใน

การแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

 กิจกรรม / โครงการ 
 

  

 ยุทธศาสตร  

 

กิจกรรม/โครงการ  

 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2552  

  

  ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

2. รวมพลังปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  

2.1 จัดชองทางการรับเรื่องรองเรยีน  

 

 

- 

 

 

จํานวน ชองทาง 

  

 

อยางนอย 1 

ชองทาง 

 

ฝายบริหาร

ทั่วไป 

 

 

  2.2  การเผยแพรประชาสัมพันธกอน - หลังการ

จัดทําโครงการที่สําคัญและมีงบประมาณตั้งแต  

1 ลนบาทขึ้นไป 

-  - รอยละของโครงการสําคัญ 

ที่นําขึ้นเผยแพรบนเว็ปไซด 

     รอยละ 100  

  

ทุกหนวยงาน 

 

 

 

2.3) การใชรถยนตราชการ -  - รอยละของการอนุญาตใช

รถยนตราชการ 

รอยละ 100 ฝายบริหาร

ทั่วไป 



ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต  

  วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 

และศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต     สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานใน

สังกัด   

 

 

 

     

กิจกรรม / โครงการ  

  

 ยุทธศาสตร  

 

กิจกรรม/โครงการ  

 

งบประมาณ  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2552  

  

  ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน

ตอตาน การทุจริต  

3.1 ประชุมหัวหนากลุม/สวน/ฝายของสํานัก   

      เนนย้ําการปฏิบตัิหนาที่ดวยความ โปรงใส     

      ตรวจสอบได  

3.2 ประชุม/หนงัสือเวียน เนนย้ําให จนท.ในสังกัด   

      ปฏิบัตหินาทีใ่นความรับผิดชอบดวยความ  

      ซื่อสัตย  สุจริตไมเอื้อ ประโยชนใหแกบคุคล   

      กลุมบุคคลหรือ  หนวยงานใดเปนการเฉพาะ  
3.3)    การหมุนเวียนกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ / 

       จาง  ของหนวยงาน 

-  

 

 

- 

 

 

 

- 

จํานวนครัง้/ป 

 

 

รายงานการดําเนินการ 
 

   

 

 

รอยละของบุคลากร ที่

ไดรับการแตงตั้งเปน

คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ   

1ครั้ง/ป  

 

 

ทุกหนวยงาน 

 

 

 

รอยละ 80 

ฝายบริหาร

ทั่วไป 

 

ทุกหนวยงาน 

 

 

 

ฝายจัดซื้อ 

 










