
 
 

 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

  

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓) 
 

 
สำนักบริหารกลาง 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๓ – วันที่ 31 มีนาคม 256๓ 

 
ส่วนที่ 1 ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
ตัวชี้วัด   ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย                
ตัวชี้วัด   หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก                                    
ตัวชี้วัด   1. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สทอภ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              รอบ ๖ เดือน 
         รอบ ๑๒ เดือน 



ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๓) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด/  
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ 
1) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3) ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
การจัดกิจกรรม/
ฝึกอบรม/สมัมนา/ศึกษาดู
งาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ    
การทุจริต         

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี ไม่
ยอมรับการทุจริต            
(ร้อยละ 80) 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่
ระบาดไวรสัโควิค 19  จึงทำให้ไมส่ามารถ
ดำเนินงานได้  ตามแผนฯ ท่ีตั้งไว้           
ในการนี้ สทอภ. ได้มีมาตรการทบทวนแผนฯ
แล้ว เห็นสมควรส่งเจ้าหน้าท่ีใหม่      
จำนวน 10 คน เข้าร่วม กิจกรรมที่
ดำเนินการจัดโดย ศปท.อว.                  
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓         

- - - ฝพท./สบห. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ 
1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล (ขั้นการก่อตัวนโยบาย/กำหนดนโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การนำนโยบายไปปฏิบัติ/การประเมินนโยบาย) 
การดำเนินงานนโยบาย
การกำกับดูแลองคก์ารที่ดี 
และการบร ิหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ใน   
การสกัดกั้นทุจริตเชิง
นโยบาย/นโยบายใน    
การกำกับดูแลองค์กรที่
ดี (1 นโยบาย) 

หน่วยงานมี
มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม ในการสกัด
กั้นทุจริตเชิงนโยบาย/
นโยบายในการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดี       
(1 นโยบาย) 

สทอภ. มีมาตรการ การสกัดกั้นทุจริตเชิง
นโยบาย จำนวน 1 นโยบาย คือ 
ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)     
เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

- - - ฝพท./สบห. 
 



โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ 
1) สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้ง การทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
2) ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
1) การจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ป ร ะ พ ฤ ต ิ ม ิ ช อ บ ข อ ง 
สทอภ. (1 แผน)  
 
 
2) การดำเนินโครงการ
ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

- 
 
 
 
 
 
- 

1) ร้อยละ
ความสำเร็จของผล
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
2) ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
(ร้อยละ 84)  
 

1) ไดด้ำเนินการจัดทำ แผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 แผน เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
 
2) สทอภ. กำลังดำเนินการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

ฝพท./สบห. 
 
 
 
 
 

ฝพท./สบห. 

 




