แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
บูรณาการแนวทางการกํากับและควบคุมการทุจริต ๕ แนวทาง ประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)
(๒) แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ททท.
(๓) ขอสังเกตด านการกํากับดู แลกิจ การที่ดี ตามขอสั งเกตของทริส (CG Feedback report,
TRIS 2560)
(๔) เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
และ (๕) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) ไดแก การสรางองคกรที่ยืนหยัดในความถูกตอง การไมทนตอการทุจริต และการสรางกลไกและ
ระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก นํามาเปนแนวทางในการกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย ป ง บประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้

และแนวทางการดําเนินงาน มีทั้งหมด 3 แนวทาง 7 กิจกรรม ดังตอไปนี้

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 1. สราง 1.1 ปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
คุณธรรม และ
องคกร และคานิยมการตอตาน และ
ความโปรงใส
ที่ยืน ไมทนตอการทุจริต
การ
หยัดใน วัตถุประสงค
ดําเนินงานของ
ความ
เพื่อสงเสริมและปลูกฝงให
หนวยงาน
ถูกตอง บุคลากรมีจิตสํานึก และปฏิบัติ
ภาครัฐ
ไมทน ตามคานิยมการตอตาน และการ
(Integrity and
ตอการ ไมทนตอการทุจริต
Transparency
ทุจริต กิจกรรม
Assessment :
1. กําหนดใหการตอตานและการ
ITA)
ไมทนตอการทุจริตเปนคานิยม
2) แนวทางการ
หลัก
กํากับดูแล
องคกร (Core Value)
กิจการที่ดี (CG)
2. จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู
การทองเที่ยว
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตาม
แหงประเทศ
คานิยมหลักดานการตอตาน
ไทย
และไมทนตอการทุจริต
(ททท.)
3. สื่อสารและสรางการรับรู
3) ขอสังเกต
เกี่ยวกับ
ดาน
คานิยมทั้งรูปแบบเปนทางการ
การกํากับดูแล
เชน
กิจการที่ดีตาม
การจัดทําสาร CEO ประกาศ
ขอสังเกตของ
เจตนารมณ กําหนดใหบรรจุเปน
ทริส (CG
หัวขอในการจัดฝกอบรมทุก
Feedback
หลักสูตร
report, TRIS
และไมเปนทางการ เชน ปาย
2560)
สื่อสารตามโรงอาหาร เสียงตาม
4) เกณฑรางวัล
สาย บอรดของทุกหนวยงาน เปน
คุณภาพ
ตน
แหงชาติ
4. ติดตาม และประเมินการรับรู
(Thailand
และการปฏิบัติตามคานิยม
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

ป 2562
ป 2562- - หนวยงาน
- รอยละ 60
2564 ที่
ของจํานวน
(ตอเนื่อง) รับผิดชอบ
บุคลากรเปาหมาย
ดานการ
มีความตระหนัก
กํากับดูแล
และปฏิบัติหนาที่
กิจการทีด่ ี
ใหเปนไปตาม
- หนวยงาน
แนวทางเรื่อง
ภายในทุก
ผลประโยชนทับ
หนวยงาน
ซอนเพิ่มสูงขึ้นทุกป
- ระดับการรับรู
คานิยมการตอตาน
และไมทนตอการ
ทุจริต
เพิ่มสูงขึ้นทุกป
ป 2563-2564
- รอยละ 70
ของจํานวน
บุคลากรเปาหมาย
มีความตระหนัก
และปฏิบตั ิหนาที่
ใหเปนไปตาม
แนวทางเรื่องผล
ประโยชนทับซอน
เพิ่มสูงขึ้นทุกป
- ระดับการรับรู
คานิยมการตอตาน
และไมทนตอการ
ทุจริตเพิ่มสูงขึ้นทุก
ป

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 1. สราง 1.2 ปรับฐานความคิดบุคลากร
คุณธรรม และ
องคกร
ให
ความโปรงใส
ที่ยืน สามารถแยกระหวาง
การ
หยัดใน ผลประโยชนสวนตัว และ
ดําเนินงานของ
ความ ผลประโยชนสวนรวม
หนวยงาน
ถูกตอง วัตถุประสงค
ภาครัฐ
ไมทน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู
(Integrity and
ตอการ ความเขาใจ สามารถอธิบายความ
Transparency
ทุจริต แตกตางระหวางประโยชนสวนตัว
Assessment :
และประโยชนสว นรวม และมี
ITA)
ความตระหนักถึงความสําคัญของ
2) แนวทางการ
ประโยชนสวนรวมมากกวา
กํากับดูแล
ประโยชนสวนตัว
กิจการที่ดี (CG)
กิจกรรม
การทองเที่ยว
1. จัดทําองคความรูเ กี่ยวกับ
แหงประเทศ
ผลประโยชนสวนตัว และผล
ไทย
ประโยชนสวนรวม เชน บทความ
(ททท.)
สื่อประชาสัมพันธ บทเรียน
3) ขอสังเกต
(Lesson Learned) แนวทางการ
ดาน
ปฏิบัติที่
การกํากับดูแล
เปนเลิศ (Best Practice)
กิจการที่ดีตาม
2. จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ น
ขอสังเกตของ
เรียนรูแนวทางการปองกัน
ทริส (CG
แยกแยะ
Feedback
ระหวางผลประโยชนสวนตน
report, TRIS
และสวนรวม
2560)
3. ติดตามประเมินผลการจัด
4) เกณฑรางวัล
กิจกรรม
คุณภาพ
แหงชาติ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

ป 2562
ป 2562- - หนวยงาน
- รอยละ 60
2564 ที่
ของจํานวน
(ตอเนื่อง) รับผิดชอบ
บุคลากรเปาหมาย
ดานการ
มีความตระหนัก
กํากับดูแล
และปฏิบัติหนาที่
กิจการทีด่ ี
ใหเปนไปตาม
- หนวยงาน
แนวทางเรื่อง
ภายในทุก
ผลประโยชนทับ
หนวยงาน
ซอนเพิ่มสูงขึ้นทุกป
- ระดับความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ผลประโยชนสวน
ตนและสวนรวม
รวมถึง
ผลประโยชนทับ
ซอนเพิ่มสูงขึ้นทุกป
ป 2563-2564
- รอยละ 70
ของจํานวน
บุคลากรเปาหมาย
มีความตระหนัก
และปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน
ทับซอนเพิ่ม
และสูงขึ้นทุกป
- ระดับความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ผลประโยชนสวน
ตนและสวนรวม
รวมถึง
ผลประโยชนทับ
ซอนเพิ่มสูงขึ้นทุกป

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 1. สราง ๑.๓ สงเสริมกิจกรรมทําความดี ป 2562
คุณธรรม และ
องคกร เพื่อสาธารณะแบงปน ลดความ - มีคณะทํางาน และ
ความโปรงใส
ที่ยืน เห็นแกตัวโดยยึดหลักพอเพียง
แผนงานกิจกรรม
การ
หยัดใน มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
ทําความดีเพื่อ
ดําเนินงานของ
ความ วัตถุประสงค
สาธารณะตามพื้นที่
หนวยงาน
ถูกตอง
เพื่อกระตุนและสนับสนุน
ททท. ทั้งใน
ภาครัฐ
ไมทน พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยม
ประเทศ และ
(Integrity and
ตอการ และแนวทางในการกํากับดูแล
ตางประเทศ
Transparency
ทุจริต กิจการที่ดีของ ททท. แกบุคลากร -ระดับความพึงพอใจ
Assessment :
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ของผูเขารวม
ITA)
กิจกรรม
กิจกรรม ผูมสี วนได
2) แนวทางการ
1. จัดตั้งคณะทํางานดานการ
สวนเสียทุกกลุม
กํากับดูแล
สงเสริมกิจกรรมทําความดีเพื่อ
อยูในระดับ
กิจการที่ดี (CG)
สาธารณะ ของสํานักงาน ททท.
ความพึงพอใจ
การทองเที่ยว
ในประเทศ/ตางประเทศ โดย
ระดับดี-ดีมาก
แหงประเทศ
กําหนดใหกลุมผูมสี วนไดสวนเสีย ป 2563-2564
ไทย
เขารวมเปนคณะทํางาน เพื่อจัดทํา - ระดับความพึงพอใจ
(ททท.)
แผนงาน ดําเนินการตามแผน/
ของผูเขารวม
3) ขอสังเกต
กิจกรรม ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรม ผูมสี วนได
ดาน
2. ดําเนินการจัดกิจรรมทําความดี
สวนเสียทุกกลุม
การกํากับดูแล
เพื่อสาธารณะตามแผนฯ
อยูในระดับ
กิจการที่ดีตาม
3. ติดตามและประเมินผลการจัด
ความพึงพอใจ
ขอสังเกตของ
กิจกรรม
เพิ่มสูงขึ้นทุกป
ทริส (CG
4. ทบทวนการดําเนินการจัด
- รอยละ 100
Feedback
กิจกรรมเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ของสํานักงาน
report, TRIS
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมในครั้ง
ททท. ทั้งใน
2560)
ตอไป
ประเทศ
4) เกณฑรางวัล
และตางประเทศ
คุณภาพ
ดําเนินการจัด
แหงชาติ
กิจกรรมสําเร็จ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ
ป 2562- - หนวยงาน
2564 ที่
(ตอเนื่อง) รับผิดชอบ
ดานการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
- หนวยงาน
ภายในทุก
หนวยงาน

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 2. แสดง
คุณธรรม และ
เจต
ความโปรงใส
จํานง
การ
องคกร
ดําเนินงานของ
ในการ
หนวยงาน
ตอตา
ภาครัฐ
นการ
(Integrity and
ทุจริต
Transparency
Assessment :
ITA)
2) แนวทางการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
การทองเที่ยว
แหงประเทศ
ไทย
(ททท.)
3) ขอสังเกต
ดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
ขอสังเกตของ
ทริส (CG
Feedback
report, TRIS
2560)
4) เกณฑรางวัล
คุณภาพ
แหงชาติ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.1 การประกาศเจตนารมณ/
กําหนดนโยบาย
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดแนวทาง
เจตนารมณ นโยบาย และจัดทํา
กฎบัตรดานการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
กิจกรรม
1. ทบทวนหนาที่ ความรับผิดชอบ
และบทบาทของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ททท.
2. จัดทําเจตนารมณ นโยบาย
และกฎบัตรดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
3. สื่อสาร ประชาสัมพันธแก
บุคลากรใหทราบทั่วทั้งองคกร
รวมถึงกลุมผูสวนไดสวนเสียทุก
กลุม
4. จัดทําคํารับรอง/บันทึก
ขอตกลง
ระหวาง ททท. กับทุกหนวยงาน
ดานการปฏิบัติตามเจตนารมณ
นโยบาย และกฎบัตรดานการ
กํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5. ติดตามและประเมินการรับรู
และการปฏิบัติเจตนารมณ
นโยบาย
และกฎบัตรของบุคลากร

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

ป 2562
ป 2562- - หนวยงาน
- มีรายงานการ
2564 ที่
ทบทวนบทบาท
(ตอเนื่อง) รับผิดชอบ
หนาที่ของ
ดานการ
คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กํากับดูแลกิจการที่
กิจการทีด่ ี
ดี
- ดําเนินการประกาศ
เจตนารมณ
นโยบาย และกฎ
บัตรภายใน
ป 2562
- รอยละ 60
ของความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตาม
คํารับรอง และ
บันทึกขอตกลงดาน
การกํากับดูแล
กิจการ
ที่ดี
ป 2563
- รอยละ 100
ของความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตาม
คํารับรอง และ
บันทึกขอตกลงดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ป 2564
- รอยละ 100
ของความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตาม
คํารับรอง และ
บันทึกขอตกลงดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 2. แสดง
คุณธรรม และ
เจต
ความโปรงใส
จํานง
การ
องคกร
ดําเนินงานของ
ในการ
หนวยงาน
ตอตา
ภาครัฐ
นการ
(Integrity and
ทุจริต
Transparency
Assessment :
ITA)
2) แนวทางการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
การทองเที่ยว
แหงประเทศ
ไทย
(ททท.)
3) ขอสังเกต
ดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
ขอสังเกตของ
ทริส (CG
Feedback
report, TRIS
2560)
4) เกณฑรางวัล
คุณภาพ
แหงชาติ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

2.2 สรางการรับรูเกี่ยวกับ
บทบาท
หนาที่ และการดําเนินงาน
สงเสริม
จริยธรรม และตอตานการทุจริต
วัตถุประสงค
เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
กิจกรรม
1. บูรณาการการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีกับนโยบาย ทิศทาง และ
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
ททท.
2. กําหนดใหผูนํา และผูบริหาร
ระดับสูงเปนผูนําตนแบบดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และทํา
หนาที่
ในการสื่อสาร ถายทอดการเปน
ตนแบบที่ดีไปยังบุคลากร และผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู
ดานการเปนผูนําตนแบบ และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใหแกผูบริหาร
และผูนําระดับสูง
3. ติดตามและประเมินผล

ป 2562
- รอยละ 60
ของบุคลากรที่รับรู
บทบาทหนาที่ของ
ตนเองทั้งในดาน
จริยธรรมและการ
ตอตานการทุจริต
ป 256๓
- รอยละ ๗0
ของบุคลากรที่รับรู
บทบาทหนาที่ของ
ตนเองทั้งในดาน
จริยธรรม และการ
ตอตานการทุจริต
ป 2๕๖๔
- รอยละ ๘0
ของบุคลากรที่รับรู
บทบาทหนาที่ของ
ตนเองทั้งในดาน
จริยธรรม และการ
ตอตานการทุจริต

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ
ป 2562- - หนวยงาน
2564 ที่
(ตอเนื่อง) รับผิดชอบ
ดานการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
- หนวยงาน
ภายในทุก
หนวยงาน

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 3. สราง
คุณธรรม และ
กลไก
ความโปรงใส
และ
การ
ระบบ
ดําเนินงานของ
การ
หนวยงาน
ปองกั
ภาครัฐ
นการ
(Integrity and
ทุจริต
Transparency
เชิงรุก
Assessment :
ITA)
2) แนวทางการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
การทองเที่ยว
แหงประเทศ
ไทย
(ททท.)
3) ขอสังเกต
ดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
ขอสังเกตของ
ทริส (CG
Feedback
report, TRIS
2560)
4) เกณฑรางวัล
คุณภาพ
แหงชาติ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.1 พัฒนาเกณฑมาตรฐาน
การประเมินดานคุณธรรม และ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
สําหรับระดับหนวยงาน และ
ระดับ
ตัวบุคคล
วัตถุประสงค
เพื่อสรางเกณฑการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานสําหรับใชประเมิน
หนวยงาน และบุคลากรของ ททท.
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
เกณฑประเมินคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
จัดทําเกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสรวมกับบุคลากร
และผูม ีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. จัดทําประชาพิจารณ (ราง)
เกณฑการประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใส
4. นําเสนอเกณฑการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสตอ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่
ดี
เพื่อพิจารณา และใหความ
เห็นชอบ
5. ฝกอบรม สื่อสาร และประชา
สัมพันธเกณฑแกบุคลากร และ
หนวยงานของ ททท.
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตาม
เกณฑ
คุณธรรม และความโปรงใส ระดับ
หนวยงานของ ททท. ทั้งใน
ประเทศ
และตางประเทศ
7. ทบทวน และปรับปรุงเกณฑให
เปนไปตามหลักสากลเปนประจํา
ทุกป

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

ป 2562
ป 2563- มีเกณฑการประเมิน 2564
คุณธรรม และ
ความโปรงใส
สําหรับหนวยงาน
และบุคลากร
ททท.
ป 2563-2564
- มีรายงานผลการ
ทบทวนเกณฑการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
สําหรับหนวยงาน
และบุคลากร
ททท.
เปนประจําทุกป
- มีรายงานผลการ
เปรียบเทียบการ
จัดกิจกรรมตาม
เกณฑคุณธรรม
และ
ความโปรงใสของ
ทุกหนวยงาน
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
- มีรายงานผลการ
ดําเนินงานดาน
คุณธรรม และ
ความโปรงใส
ภายในของ
หนวยงาน ททท.
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
- คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ภายใน (ITA) ของ
การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
เพิ่มขึ้นทุกป

- หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ดานการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
- สํานักงาน
ททท. ใน
พื้นที่ตาง
จังหวัด/
ตางประเทศ

แนวทางการ
แนว
กํากับและ
ทางการ
ควบคุมการ ดําเนินงา
ทุจริต
น
1) การประเมิน 3. สราง
คุณธรรม และ
กลไก
ความโปรงใส
และ
การ
ระบบ
ดําเนินงานของ
การ
หนวยงาน
ปองกั
ภาครัฐ
นการ
(Integrity and
ทุจริต
Transparency
เชิงรุก
Assessment :
ITA)
2) แนวทางการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)
การทองเที่ยว
แหงประเทศ
ไทย
(ททท.)
3) ขอสังเกต
ดาน
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
ขอสังเกตของ
ทริส (CG
Feedback
report, TRIS
2560)
4) เกณฑรางวัล
คุณภาพ
แหงชาติ
(Thailand
Quality
Award
: TQA)
5) ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการ
ปองกัน และ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 25602564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.2 สรางชองทางความรวมมือ
ในการปองกัน/แจงปญหา/
รองเรียนในดานความโปรงใส
และการทุจริตในองคกร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาชองทางในการ
ปองกัน/แจงปญหา/รองเรียนใน
ดานความโปรงใสและการทุจริตใน
องคกร
กิจกรรมดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนา
ชองทางในการปองกัน/แจงปญหา
รองเรียนในดานความโปรงใส
และการทุจริตในองคกร
2. พัฒนาชองทาง สื่อสาร และ
ประชาสัมพันธชองทางดังกลาวให
บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม
3. ติดตามประเมินชองทางการ
ปองกัน/แจงปญหา/รองเรียนใน
ดาน
ความโปรงใส และการทุจริต
ในองคกร
4. ปรับปรุงชองทางการปองกัน/
แจงปญหา/รองเรียนในดานความ
โปรงใสและการทุจริตในองคกร
เปนประจําทุกป

ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หนวยงานที่
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ในการ
ดําเนินการ

ป 2562
ป 2563- - หนวยงาน
- มีชองทางการแจง
2564 ทีร่ ับผิดชอบ
ปญหา/รองเรียนใน
ดานการ
ดานความโปรงใส
กํากับดูแล
และการทุจริตใน
กิจการทีด่ ี
องคกรอยางนอย
3 ชองทาง
- รอยละ 60
ของบุคลากรที่รับรู
ชองทางความ
รวมมือในการ
ปองกัน/แจง
ปญหา/รองเรียน
ในดานความโปรงใส
และการทุจริต
ในองคกร
ป 2563-2564
- รอยละ 80 และ
รอยละ 100
ของบุคลากรที่รับรู
ชองทางความ
รวมมือในการ
ปองกัน/แจง
ปญหา/รองเรียน
ในดานความโปรงใส
และการทุจริตใน
องคกร เพิ่มขึ้นทุกป
- อัตราการรองเรียน
ภายในองคกร
แจงปญหาดาน
ความโปรงใส และ
การทุจริตในองคกร
ลดนอยลงทุกป

