
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของส านักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หลักการเหตุผล 

 ตามหลักคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551  เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป .ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ   และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน  2551  ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน  จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ประกอบกับ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้
ส่วนราชการด าเนินการตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของงาน/โครงการส าคัญ  เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของส านักฯ  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวและเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด  
ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อมุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักฯเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการทีมีความโปร่งใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนรวม  ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ส านักฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตและโปร่งใสของข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีจิตส านึก  
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  ไม่ทุจริต  ไม่ติดสินบน  มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต  คอรัปชั่น  มุ่งสู่ราชการ
ไทย  ใสสะอาด 

3. เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 



เป้าหมาย 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์  
สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ   

2. ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ 

3. ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ  ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ปลูกจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันและประพฤติมิชอบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

หน่วยด าเนนิการ 

 ทุกหน่วยงานในส านักฯ 

ผลทีค่าดหวัง 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชน  มีความซื่อสัตย์  สจุริต  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เปน็ไปด้วยความรวดเร็ว 

ดัชนีวัดการปฏิบัติงานหลัก 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์ ไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เป็นธรรม และโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2560 

  

 

 

 

 



เพื่อให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลและกรมปศุสัตว์  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านกึ ค่านิยม คณุธรรมจริยธรรมและสรา้งวินัยแก่ข้าราชการและเจา้หน้าที่ของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   

วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานในสังกัด  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ ชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วน  มีวินัย  เคารพ กฎหมาย กฎ  และระเบียบ ที่จะ
เป็นกลไก  ในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา  ตอลดจน  เป็นการวางฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1) ปลูกจิตส านึกค่านิยม  
คุณธรรม  จริยธรรม 
และสร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 

1.1 ประชุม/ประชาสัมพันธ์
ปลูกจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรมและสร้างวินัยแก่
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
1.2 จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตฯ 
 
1.3 ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  แนว
ทางการปฏิบัติราชการของ
ส านักฯ ที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส,การให้
ความรู้แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ และวิธีการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตฯ ทาง 
website ส านักฯ 
 

 -จ านวนครั้ง 
 
 
  
 
 
-จ านวนแผ่น 
 
 
-จ านวนครั้ง 

1ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

20 แผ่น 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  
 
งานสารสนเทศ 
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 

วัตถุประสงค์  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  กับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริม บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม  
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. รวมพลังป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นและประพฤติมิ
ชอบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ราชการทุกระดับ 
 

2.1 จัดช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

 จ านวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

2.2 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ก่อน – 
หลังการจัดท าโครงการที่
ส าคัญและมีงบประมาณ
ตั่งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 
 

 ร้อยละของ
โครงการ 
ส าคัญที่น าขั้น
เผยแพร่บน 
website ส านักฯ 
 

ร้อยละ 100 ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้าง 

2.3 การใช้รถยนต์ราชการ  ร้อยละของการ
อนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ 
 

ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกรง่แก่หน่วยงานต่อต้านการทจุริต 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด 

กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้รับผิดขอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ประชุม/หนังสือเวียน เน้นย้ า
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่
ในความรับผิดชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตไม่เอื้อ ประโยชน์
ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือ 
หน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ 
 
3.2 การหมุนเวียนกรรมการตรวจ
รับการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงาน 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

รายการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
บุคลากร ที่
ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 

ทุก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้าง 

 

 

 

 


