
รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ยอด
เบิกจ่าย 

1. สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

โครงการ สพพ. 
คุณธรรม ภายใต้
กิจกรรมการเผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

- ตัวชี้วัด 
- จ านวนครั้งการเผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
- มีการเผยแพร่ จ านวน 4 ครั้ง  

- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร 
- ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพองค์กร 

ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

คณะกรรมการฯ มีการส่ง email 
เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561 จ านวน 10 ครั้ง  

- 

2. การยกระดับ
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ 
สัมมนาของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศของ
บุคลากร สพพ. 

- 
 

ตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งการร่วมกิจกรรม/ 
สัมมนาของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตภายในประเทศ 
เป้าหมาย 
ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ทุกส านัก 
 

ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 ครั้ง 
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2560  
- ครั้งที่ 2 จัดอบรมเรื่อง  
“การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ” โดย  
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561   
- ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมสนทนา
ธรรม แลกเปลี่ยน เรื่องการ
ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับอานาปานสติ 

- 



-2- 
 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ยอด
เบิกจ่าย 

ณ สวนโมกข์ เมื่อวันที่  
28 มีนาคม 2561 
- ครั้งที่ 4 ปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 

3. สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
 

ด าเนินการตามระบบ
จัดการข้อร้องเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

- ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ระบบร้องเรียน 
เป้าหมาย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ช่องทางการร้องเรียนของ สพพ. 
 

ทุกส านัก ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน
ของ สพพ. บนเว็บไซต์ของ 
สพพ. และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ด้านหน้าหน่วยงาน 

- 

4. พัฒนาระบบ
ป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

โครงการอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากร
ของ สพพ. 

15,000 
บาท 

ตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งการจัดอบรม 
เป้าหมาย 
ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

ส านักอ านวยการ 
- ฝ่ายบุคคล 
- นิติกร 

ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

จัดอบรมเรื่อง “การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ” โดยศาสตราจารย์
พิเศษ วิชา มหาคุณ เมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15,000 
บาท 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด
เสร็จ 

ผลการด าเนินงาน ยอด
เบิกจ่าย 

5. ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

การพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. ใน
ด้านจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

15,000 
บาท 

ตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งการจัดอบรม 
เป้าหมาย 
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ส านักอ านวยการ 
- ฝ่ายบุคคล 
- ฝ่ายพัสดุ 

ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
- จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกคน เรื่อง “การจัดจ้างที่
ปรึกษาและแนวทางการตรวจ
รับที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560      
- จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” 
โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  
มหาคุณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2561                                                                                                                                              

6,000  
บาท 

6. ยกระดับ
คะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต 
(Corruption 
Perception 
Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- ตัวชี้วัด 
คะแนนประเมิน ITA ปี 2561 
เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน ITA ปี 2561 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ทุกส านัก ภายใน  
30 ก.ย. 
61 

คะแนนประเมิน ITA ปี 2561 
ร้อยละ 81.49 ซึ่งอยู่ในระดับ 
สูงมาก 

- 

รวมวงเงินงบประมาณ 30,000 
บาท 

รวมยอดเบิกจ่ายจริง 21,000 
บาท 

 


