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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็นอย่างมากและ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกปี 2561 โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ประเทศไทยอยู่ ในล าดับที่  99 จาก 180 ประเทศ ซึ่ งถือได้ว่ าเป็นล าดับที่ ต่ า             
อีกทั้งรูปแบบของการทุจริตได้พัฒนาขึ้นจากรูปแบบเดิมที่ไม่มีความซับซ้อน เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง มา
เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่ามาก 

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีล าดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ที่ว่าด้วย   ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางกฏหมายเพ่ือด าเนินคดี
กับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และปัจจุบันเป็นระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งสามารถ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง โดยต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการ
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสในระดับสากล 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมใน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 69 หน่วยงาน โดยแยกแยะออกมาเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน 55 หน่วยงาน 
องค์การมหาชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 95.75 คะแนน 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 95.72 คะแนน และส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 95.44 คะแนน โดยล าดับสุดท้ายคือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 43.42 คะแนน โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ได้ระดับผล
การประเมินอยู่ในล าดับที่สูงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
มีผลการประเมินอยู่ที่ 72.60 คะแนน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบล าดับผลการประเมินของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ กระทรวงกลาโหมเมื่อเทียบกับองค์การมหาชนหน่วยงานอ่ืนถือว่าอยู่ในกลุ่มล าดับที่ต่ า  

ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สอดประสานกับนโยบายรัฐบาล 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและเพื่อยกระดับของคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
1.2.2 เพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีกระบวนการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
1.2.3 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม   

บทที่ 2 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2.1 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานป้องกันและปราบปราม  การ

ทุจริตแห่งชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560–2564)  

วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูม ิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ คือ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน   
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 

ค าอธิบายพันธกิจ  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการท างานจากเดิม ไปสู่

กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชน นอกจากตนเอง
จะไม่ท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้า วข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการ     
สร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริตจะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อน
นโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่
ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน    
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสของประเทศไทย
ในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” 

วัตถุประสงค์ที่ 1 สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ที่ 3 การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน ด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและระบบ
บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ที่ 4 การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 

วัตถุประสงค์ที่ 5 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับท่ีสูงขึน้ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

2.2 ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ        

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ     
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โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ    
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใน
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวดต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันในประเด็นที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวม
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานใน
ภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ จากความส าเร็จของการด าเนินการที่ผ่านมาดังกล่าว ท าให้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ งใน
ระดับประเทศและในระดับสากล  

การประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การด าเนินงานที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
อย่างดียิ่งและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ต่อทั้งบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้
เป็นอย่างด ี

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน 
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หลักการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่  การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไป
จนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการประเมินผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วน
แต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนิ นงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนีดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือได้แก่ 
1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: 

EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. แบบส ารวจความคิด เห็ นผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
3. แบบส ารวจความคิ ดเห็ นผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

2.3 ศึกษาวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยให้มี “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” 
เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และมีหน้าที่ใน
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
ดังต่อไปนี้ 
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1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. เป็ นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้ าน เทคโน โลยีป้ องกัน ประเทศและอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศให้ แก่
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 22 โดยหน้าที่และอ านาจ
เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

2. ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

3. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

4. กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

5. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

6. ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

7. จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็น
หุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

8. เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ และค่า บริการ
ในการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งท าความตกลงและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
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9. มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน และตาม (2) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น รวมทั้งต้องเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีพันธะกรณีด้วย 

10. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สถาบันเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอ่ืน หรือในกิจการ
ของภาคเอกชนภายใต้วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

11. ให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่สถาบันทดสอบ 

12. ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

นอกจากนี้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ยังได้ก าหนดให้กิจการที่
สถาบันจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 23 (7) ได้รับยกเว้นไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องมีมาตรการก ากับดูแล หรือควบคุมตามแนวทางท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้ 

2.4 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

      2.4.1 วิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของ
กองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” 

      2.4.2 พันธกิจ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมก าหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการด าเนิน
โครงการ 

     2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

     3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพ่ือใช้ในการก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

     4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบันการศึกษาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ 

     6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณะชน  
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     2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย มีต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นที่การด าเนินการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมการผลิต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถพัฒนา เก็บรักษา
และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาสังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งภาคการศึกษา การพาณิชย์และการป้องกันประเทศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้น
ที่การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เช่น การพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาโท – เอก สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่าง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับภาคการศึกษา และการบริหารจัดการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม 
ผ่านการจัดตั้งศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการจัดท านโยบายสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คือ การที่กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ  และ
ใช้ประโยชน์องค์ความรู้ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่
การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศน์ร่วม ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับกลุ่ม
อาเซียนและประเทศพันธมิตร รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศส าหรับประเทศไทย และ
การพัฒนากลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คือ การที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสอดคล้องกับต าแหน่ง มีความเป็นนักวิชาการ นักบูรณาการ  และนักบริหาร
และมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบัน  โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านการเงิน เช่น การลด
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน การแสวงหารายได้ การพัฒนาการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ การจัดการภายในองค์กรในการรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร และการเรียนรู้
และการพัฒนาในการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5 ศึกษาระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีระดับคะแนนแยกตามดัชนีชี้วัดแต่ละดัชนีดังนี้ 

ดัชน ี
ชี้วัดที ่

ดัชนีชี้วัดเร่ือง 
คะแนนดัชนี 

(ร้อยละ) 

การจัดระดับผลการประเมิน (ร้อยละ) 
คะแนน ITA เมื่อเปรียบเทียบ

กับหน่วยงานประเภท
เดียวกัน (55 หน่วยงาน) 

สรุปผลต่างของคะแนน ITA 

1 
ดัชนีความโปร่งใส (Transparency 
Index) 57.38 ค่าเฉลี่ย 82.64 ต่ ากว่า 25.26 

2 
ดัชนีความพร้อมรบัผิด 
(Accountability Index) 83.96 ค่าเฉลี่ย 83.36 สูงกว่า 0.6 

3 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 83.92 ค่าเฉลี่ย 87.38 ต่ ากว่า 3.46 

4 
ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture Index) 

69.97 ค่าเฉลี่ย 81.24 ต่ ากว่า 11.27 

5 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity Index) 71.70 ค่าเฉลี่ย 80.33 ต่ ากว่า 8.63 

คะแนน ITA = 72.60 
(คะแนนดัชนีถ่วงน้ าหนกั) 

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 82.99 ต่ ากว่า 10.39 

   จากผลระดับคะแนนในแต่ละดัชนีชี้วัดของสถาบันฯ จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถาบันฯ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในช่วงระหว่าง 60.00 – 79.99 คะแนน ซึ่งหมายความว่า สถาบัน ฯ มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง อย่างไรก็ตามหากน าค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถาบันฯเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานประเภทเดียวกันกับสถาบันฯพบว่า ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยของสถาบันต่ ากว่าหน่วยงาน
ประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะดัชนีเรื่องความโปร่งใสและดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเป็นเรื่องท่ีมีความแตกต่างใน
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของของหน่วยงานประเภทเดียวกันจ านวน 55 หน่วยงานอย่างชัดเจน   

ดังนั้นสถาบัน ฯ จึงได้ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบัน ฯ
เป็นล าดับแรก เพื่อยกระดับดัชนีชี้วัดท่ี 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างชัดเจน มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และยกระดับดัชนีชี้วัดท่ี 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาดัชนีชี้วัดทั้ง 3 ด้านท่ีเหลือให้มีระดับคะแนนท่ีสูงขึ้นเพื่อให้แต่ละดัชนีชี้วัดมีระดับคุณภาพสูงในการ
ประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันจะเป็นการยืนยันว่าสถาบัน ฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงในการยกระดับการ
ด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้บรรลไุด้ถึงวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 3 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 

1. แผนงานส่งเสริมด้านความโปร่งใส 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

  ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
ฝ่าย/ส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ส่งเสริมการปฏิบัติด้าน
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม
กฏระเบียบภาครัฐ 

จัดอบรม พ.ร.บ. 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 ครั้ง 

ผู้บริหาร สทป. 
จ านวน 1  ครั้ง 
เจ้าหน้าท่ี สทป. 
จ านวน 1  ครั้ง 

            

ส่วนจัดหาพัสดุ 
และ ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและขั้นตอน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดอบรมขั้นตอน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของสถาบันฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

            

ส่วนจัดหาพัสดุ 

เร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และโปร่งใส 
ยุติธรรม 

จัดตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

มีคณะท างานข้ามสาย
งานในระดับบริหาร
ร่วมกันเร่งรัดการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตาม
แผนการจัดซ้ือ 
จดัจ้างประจ าปี 

            

ส่วนจัดหาพัสดุ 

ส่งเสริมความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดจ้างบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบงาน
บริหารส านักงาน
อัตโนมัติ (ERP) ใน
ส่วนของระบบ
บริหารงานพัสดุ (ด้าน
จัดซ้ือจัดจ้าง) ตาม 
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ระบบงานบริหาร
ส านักงานอัตโนมัติ 
(ERP) ในส่วนของระบบ
บริหารงานพัสดุ(ด้าน
จัดซ้ือจัดจ้าง) ตาม พรบ.
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ได้รับการ
ปรับปรุง 
 

 
100% 

            

ส่วนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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วัตถุประสงค์เพื่อ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย/ส่วน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับ คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของ สทป . ผ่าน 
Website 

จ้ างบริ การปรับปรุ ง 
Website ข อ ง  ส ท ป . 
โดยหน่วยงานภายนอก
ให้มีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สทป. 

ผู้พัฒนา Web Site
ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
สัญญา 100% 

            

ส่วนพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. แผนงานส่งเสริมด้านความพร้อมรับผิด 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
ฝ่าย/ส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ด าเนินการด้าน 
ข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

พัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน 

มีมาตรฐานการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 

มีการด าเนินการ
ได้ตามมาตรฐาน 

            ส่วนอาคาร
สถานท่ีและ

ธุรการ 

3. แผนงานส่งเสริมด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
ฝ่าย/ส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ส่งเสริมการมีคุณธรรมใน
หน่วยงาน 
 
 

การประกาศ
เจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กร 

เจ้าหน้าท่ี สทป. 
ทราบและมีความ
เข้าใจ 1 ครั้ง 

            

ส านัก
ผู้อ านวยการ 
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4. แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
ฝ่าย/ส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบควบคุมภายใน 

ด าเนินการด้าน
ควบคุมภายในและ
รายงานผล 

จ านวนครั้งของการ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ สทป. 

2 ครั้ง 

            ส่วนบริหาร 
กลยุทธ์และ
ประเมินผล 

พัฒนาระบบบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร 

ด าเนินการด้าน 
การบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 100% 

            ส่วนบริหาร 
กลยุทธ์และ
ประเมินผล 

5. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
ฝ่าย/ส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ส่งเสริมการตรวจสอบการ
ทุจริตและแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

ด าเนินการตรวจสอบ
ภายในกระบวนการ
ส า คั ญ เ ช่ น  ด้ า น
โครงการ ด้านบริหาร
พัสดุ  ด้ านจัด ซ้ือจัด
จ้าง และงานก่อสร้าง 
ซ่ อ ม แ ซ ม  แ ล ะ
ปรับปรุง 

ด าเนินการตรวจสอบ
ได้ตามแผนตรวจสอบ
ภายในและรายงานผล 

100% 

        

    
ฝ่ายตรวจ 

สอบภายใน 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ท างานให้เป็นไปตาม
กฏหมาย กฏระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม 

พัฒนาข้อบังคับ 
ระเบียบและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาข้อบังคับ 
ระเบียบและขั้นตอน 
ได้ตามแผนงาน 100% 

        

    
ส่วนบริหาร

คุณภาพโดยรวม 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2562 

ฝ่าย/ส่วน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ให้มีข้อบังคับและระเบียบ
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ส า นั ก ง าน เท ค โน โล ยี
ป้องกันประเทศ 

การพัฒนากฏหมาย
ล าดับรองเพื่อรองรับ
ร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ 

กฏหมายล าดับรอง
ท้ังหมดเสร็จสิ้น
ภายในปี 2562 100% 

            

ส่วนกฏหมาย 

เพื่อส่งเสริมให้มีการรักษา
ระบบการท างาน 
ท่ีเป็นไปตามขั้นตอน 
การปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ 

ตรวจติดตามการ
ด าเนินการระบบ
คุณภาพของแต่ละ
ฝ่าย/ส่วน 

ตรวจติดตามการ
ด าเนินการได้ตาม 
แผนตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ 

100% 

            

ส่วนบริหาร
คุณภาพโดยรวม 

  


