
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

 
ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

จัดโครงการ สพพ. คุณธรรม 
ภายใต้กจิกรรมการเผยแพร่

คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนครั้งการเผยแพร่คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 

- มีการเผยแพร่ อย่างน้อย 4 คร้ัง 

- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อป้องกันและต่อตา้น

การทุจริตในองค์กร 
 

ภายใน  
30 ก.ย. 62 

มีการจัดท าขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทจุริตใน
องค์กร และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรแล้ว

จ านวน 6 คร้ัง 

2. การยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริต 

จัดการเข้าร่วมกิจกรรม/ 
สัมมนาของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตภายในประเทศของ
บุคลากร สพพ. อยา่งต่อเนื่อง 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนครั้งการร่วมกจิกรรม/ สัมมนา

ของหน่วยงานตอ่ต้านการทุจริต
ภายในประเทศ 

เป้าหมาย 
- ร่วมกจิกรรม อย่างน้อย 1 คร้ัง 

ทุกส านัก 
 

ภายใน 
30 ก.ย. 62 

จัดให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

ด าเนินการทบทวน หรือออก
ระเบียบ ขอ้บังคับ นโยบาย 
หรือแนวทางการปฏบิัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริตภายใน

องค์กร 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
- มีการทบทวน หรือออกระเบียบ 

ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปอ้งกันการทุจริตภายใน

องค์กร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในองค์กรรับทราบ 

เป้าหมาย 
- บุคลากรของ สพพ. รับทราบระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปอ้งกันการทุจริตภายใน

องค์กร อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 
 

ส านักอ านวยการ 
- นิติกร 

ภายใน  
30 ก.ย. 62 

อยู่ระหว่างการการจัดท ารา่งประกาศ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการจัดการขอ้ร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือน 

เมษายน 2562 



ยุทธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดัผลส าเร็จและเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเสร็จ ผลการด าเนินงาน 
4. พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
จัดโครงการอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเรียกรับสินบน การรับ

ของขวัญ หรือ ด้านจริยธรรม 
คุณธรรม ให้แก่บุคลากรของ 

สพพ. อยา่งต่อเนื่อง 

15,000 
(รวมใน

งบประมาณ
การ

ฝึกอบรม) 
 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนครั้งการจัดอบรม 

เป้าหมาย 
- จัดโครงการอบรมฯ อยา่งน้อย 1 ครั้ง 

 

ส านักอ านวยการ 
- ฝ่ายบุคคล 

- นิติกร 

ภายใน 
30 ก.ย. 62 

มีการเชิญวิทยากรเข้ามาบรรยายในหัวข้อ 
"การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ผลประโยชน์ทบัซ้อน การเรียกรบั
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม"  

ให้กับบุคลากร สพพ. เมื่อวันศุกร์ที่  
11 มกราคม 2562 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต 

ด าเนินการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที ่

สพพ. ในด้านจัดซื้อจัดจา้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง อยา่งต่อเนื่อง 

15,000 
(รวมใน

งบประมาณ
การ

ฝึกอบรม) 
 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนครั้งการจัดอบรม 

เป้าหมาย 
- ร่วมกจิกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ส านักอ านวยการ 
- ฝ่ายบุคคล 
- ฝ่ายพัสด ุ

ภายใน  
30 ก.ย. 62 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

6. ยกระดับคะแนนดัชน ี
การรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception 
Index : CPI)  

ของประเทศไทย 

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกับด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

บนเว็บไซต์ สพพ. 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ตัวชี้วัด 
- มีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานการบนเว็บไซต์ สพพ. และ
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรในองค์กร

รับทราบ 
เป้าหมาย 

- บุคลากรรับทราบข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานการบนเว็บไซต์ สพพ. 

ส านักอ านวยการ 
- ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ภายใน  
30 ก.ย. 62 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  

 


