
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคนใน
องค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์สำธำรณะ 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงให้
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติทุกคน มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส ำนึกต่อต้ำนกำร
ทุจริต รวมถึงกำร
ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
ให้เห็นแก่ประโยชน์
สำธำรณะ 

2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติทุกคน 
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
จำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
และไม่ยอมรับกำรทุจริต 

 

1. โครงกำร สสช. ปันรัก 
ปันสุข 
 

1. จ ำนวนกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

อย่ำงน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

สพก. 

 

2. โครงกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 

2. จ ำนวนกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรในโครงกำร
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกฯ 

อย่ำงน้อย 
4 กิจกรรม 

สพก./ 

สบก.(กกจ.) 

3. กำรจัดท ำบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพ่ือเผยแพร่
เอกสำรเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริต 

3. จ ำนวนหนว่ยงำนที่
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
บอร์ด “NSO โปร่งใส” 

อย่ำงน้อย 
50 

หน่วยงำน 

 

ศูนย์/ส ำนัก 

สถิติจังหวัด 

4. โครงกำรจัดท ำสื่อ
รณรงค์ในเรื่อง วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ
เผยแพร่ 
 

4. จ ำนวนช่องทำงกำร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ใน
เรื่องวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

อย่ำงน้อย 
3 ช่องทำง 

สบก.(กนต.)/ 

กจธ./สพก. 

5. โครงกำรหนึ่งหน่วยงำน
หนึ่งกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
(ตัวอย่ำงกิจกรรมตำม
เอกสำรแนบท้ำย) 

5. จ ำนวนกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรในโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

60 
กิจกรรม 

ศูนย์/ส ำนัก 

สถิติจังหวัด 

6. โครงกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

6. จ ำนวนครั้งของกำร
จัดกิจกรรมตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่ำงน้อย
ปีละครั้ง 

สพบ./กจธ. 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้แก่องค์กรใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. เพ่ือพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

1. โครงกำรจัดท ำ
มำตรฐำนควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 4 มิติ 
13 ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน 
ก.พ. 

 

1. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรจัดท ำ
มำตรฐำนควำมโปร่งใส 
4 มิติ 13 ตัวชี้วัด 

5 คะแนน กจธ. 

 

 

2. โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment – ITA) ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 

2. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

 

ร้อยละ 
70 

กจธ. 

 

3. โครงกำรส่งเสริม 
ธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

 

3. ระดับควำมส ำเร็จ
ของจ ำนวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับควำมไม่
โปร่งใสในกระบวนกำร
สรรหำ บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย กำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ 

0 สบก.(กกจ.) 

4. โครงกำรยกย่องเชิดชู
คนดีศรี สสช. 
   - กิจกรรมคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
   - กิ จ ก ร ร ม คั ด เ ลื อ ก
บุคคลเพ่ือยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 

4. ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนิน
โครงกำรยกย่องคนดีศรี 
สสช. 

 
 

ปีละครั้ง 
 

ปีละครั้ง 

 

 
 

สบก.(กกจ.) 
 

กจธ. 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้กับข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

2. เพ่ือเสริมสร้ำงและ
พัฒนำให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติทุกคน ให้มี
วินัยและป้องกันมิให้มี
กำรกระท ำผิดวินัย 

 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง กำร
บริหำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. จ ำนวนข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

300 คน กจธ. 

2. โครงกำรอบรมเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน 

 

2. จ ำนวนข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

500 คน สพบ. 

3. โครงกำรอบรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงวินัยและป้องกัน
กำรกระท ำผิดวินัยให้กับ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

3. จ ำนวนครั้งของกำร
จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้ำง
วินัยและป้องกันกำร
ทุจริต 

 

อย่ำงน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

กนต. 

4. โครงกำรเผยแพร่
ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงและ
ป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 

 

4. จ ำนวนครั้งของกำร
เผยแพร่ควำมรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงและป้องกัน
กำรกระท ำผิดวินัย 

 

อย่ำงน้อย
เดือนละ 1 

ครั้ง 

สบก.(กนต.) 

5. โครงกำรให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเรื่อง 
กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (แบบส ำรวจ 
Internal) 

 

5. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรเรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

120 คน สบก.(กนต.) 

 

 
 ลงชื่อ         วิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล         ผู้อนุมัติแผน 

  (นำงสำววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล) 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 


