รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1. จัดกิจกรรม
เพื่อใหบุคลากรของ คณะทํางาน
เผยแพรคุณธรรม
สพพ. ตระหนักถึง สงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ การปฏิบัติงาน
และจริยธรรม
ปฏิบัติงาน
อยางมีคุณธรรม
เพื่อปองกัน
อยางตอเนื่อง ภายใต จริยธรรมและ
และตอตานการ
โครงการสงเสริม
ไมทนตอการทุจริต ทุจริตในองคกร
คุณธรรมและ
ในองคกร
จริยธรรมเพื่อปองกัน
และตอตานการทุจริต
ในองคกร

เปาหมาย

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 64)

ผลการดําเนินงาน

1. มีการ
เผยแพรฯ
อยางนอย
6 ครั้ง/ป

1. บุคคลากร
สพพ. รับรู
เกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกลาวไมนอย
กวารอยละ 80

-

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

ไตรมาส 1 มีการเผยแพรฯ 3 ครั้ง ไดแก
1. หนังสั้นคุณธรรม "ความซื่อสัตย" เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63
2. หนังสั้นคุณธรรม "ถอด Remove” เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63
3. หนังสั้นคุณธรรม "ชองวางระหวางวัย (Generation
Gap)” เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63

2. มีการจัด
กิจกรรม
(Lunch Talk)
1 ครั้ง/ไตรมาส

2. บุคคลากร
สพพ. เขารวม
กิจกรรมฯ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพือ่ อธิบายและ
ถายทอดใหแกเจาหนาที่ สพพ. เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 โดยมี
เจาหนาที่ สพพ. เขารวมกิจกรรม 45 คน (อบรมที่ สพพ.
จํานวน 42 คน และผานระบบออนไลน จํานวน 3 คน) จาก
เจาหนาที่ทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 93.75
ไตรมาส 2 มีการเผยแพรฯ 3 ครั้ง ไดแก
1. หนังสั้นคุณธรรม “ดูแลอวัยวะอยางไรใหภูมิตานทานแข็งแรง"
เพื่อสูภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 64
2. หนังสั้นคุณธรรม “Cyberbullying เปนเรื่องปกติหรอ?”
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64
3. มารูจักการ "ฟงดวยใจ" เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพือ่ อธิบายและ
ถายทอดใหแกบุคลากร สพพ. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 โดยมี
เจาหนาที่ สพพ. เขารวมกิจกรรม 40 คน (อบรมที่ สพพ.
จํานวน 37 คน และผานระบบออนไลน จํานวน 3 คน) จาก
เจาหนาที่ทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 83.33
ไตรมาส 3 มีการเผยแพรฯ 3 ครั้ง ไดแก
1. คลิปวีดีโอ รณรงคและรูเทาทัน FAKE NEWS เมื่อวันที่
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 64)

ผลการดําเนินงาน
20 เม.ย. 64
2. คลิปวีดีโอ “ภาคตอของ FAMILY GATHERING พรอมกับ
ทางออกที่จะทําใหการสนทนาและความสัมพันธของคุณดี
ขึ้น” เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64
3. คลิปวีดีโอ “ความเทาเทียม กับ ความเสมอภาค" เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 64
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่ออธิบายและ
ถายทอดใหแกบุคลากร สพพ. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 โดยมี
เจาหนาที่ สพพ. เขารวมกิจกรรม 46 คน (อบรมที่ สพพ.
จํานวน 35 คน และผานระบบออนไลน จํานวน 11 คน)
จากเจาหนาที่ทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 95.83
ไตรมาส 4 มีการเผยแพรฯ 3 ครั้ง ไดแก
1. คลิปวีดีโอ เรื่อง น้ําใจ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64
2. คลิปวีดีโอ "ความกตัญูคุณธรรมแหงรักแทที่ไมควรถูก
ลืม" เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64
3. ITA คืออะไร? ทําไมตอง ITA และเปาหมายของ ITA คือ
อะไร? เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่ออธิบายและ
ถายทอดใหแกบุคลากร สพพ. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 โดยมี
เจาหนาที่ สพพ. เขารวมกิจกรรม 40 คน (อบรมที่ สพพ.
จํานวน 26 คน และผานระบบออนไลน จํานวน 14 คน)
จากเจาหนาที่ทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 83.33

2. บุคลากรของ
สพพ. แสดง
เจตนารมณในการ
สรางองคกรคุณธรรม

3|Page

เพื่อกระตุนจิตสํานึก
ใหบุคลากรตระหนัก
ถึงความซื่อสัตย
สุจริต รวมถึงการมี
ทัศนคติ วิธีคิด และ
การประพฤติที่
สะทอนใหเห็นวา
บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ

สํานักสงเสริม
ประสิทธิภาพ
และสื่อสาร
องคกร

แสดง
เจตนารมณ
ในการสราง
องคกร
คุณธรรม
1 ครั้ง/ป

บุคคลากร สพพ.
เขารวมแสดง
เจตนารมณ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

-

-



-

-

- ผูอํานวยการ สพพ. ไดลงนามในประกาศเจตนารมณองคกร
คุณธรรม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 และไดจัดพิธีประกาศ
เจตนารมณรวมกันอยางเปนทางการระหวางผูบริหาร
เจาหนาที่ และลูกจาง สพพ. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 เพื่อใหทุก
ทานมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีบุคลากร สพพ.
เขารวมจํานวน 38 คน รอยละ 69.09 (ไมถึงรอยละ 80
เนื่องจากเปนชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
และเปนการจัดกิจกรรมหนาสํานักงาน ไมสามารถเขารวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
3. จัดใหมีการเขารวม เพื่อใหบุคลากรของ สํานักอํานวยการ จัดใหมีการ
กิจกรรม/สัมมนาของ สพพ. มีสวนรวมใน
เขารวม
หนวยงานตอตาน
กิจกรรมดานการ
กิจกรรม
ตอตานการทุจริต
อยางนอย
การทุจริต
ภายในประเทศ
และเปนการสราง
2 ครั้ง/ป
ทั้งสวนภาครัฐและ
วัฒนธรรมการ
ภาคเอกชน
ตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากร
ในองคกร
ทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบ
เพื่อใหระบบ
นิติกร/
ทบทวนและ
กฎหมายดาน
กฎหมาย ระเบียบ
Compliance ปรับปรุง คูมือ
การปองกันและ
ขอบังคับ นโยบาย
การปองกัน
ปราบปราม
ฯลฯ ดานการ
และ
การทุจริตภายใน
ปองกันและ
ปราบปราม
องคกร
ปราบปราม
การทุจริต
การทุจริตของ
องคกรมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
และสอดคลองกับ
ภาวะการณ
ปจจุบัน
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แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

บุคลากร สพพ.
เขารวมกิจกรรมฯ
ไมต่ํากวารอยละ
80

-

1 ครั้ง

มีการแจงเวียน
หรือจัดกิจกรรม
ใหบุคลากร
สพพ. รับทราบ
ไมต่ํากวา
รอยละ 80

-

-

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 64)

แบบออนไลนได)
-

-

-

1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม
ทนตอการทุจริต” โดยใหบุคลากร สพพ. รวมรับชมกิจกรรม
ดังกลาวผานโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 75.55
ครั้งที่ 2 เขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชัน ภายใตหัวขอ
“คบเด็กสรางชาติ” โดยใหบุคลากร สพพ. รวมรับชม
กิจกรรมดังกลาวผานชองทางออนไลน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 87.50
ไมมีการดําเนินการเนื่องจาก นิติกร ลาออก

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลลัพธ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
เชิงคุณภาพ

จํานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
5. จัดฝกอบรมเพื่อ เพื่อใหบุคลากรของ
นิติกร/
จัดฝกอบรมฯ บุคลากร สพพ.
20,000
สรางความรู
สพพ. มีความรู
ฝายทรัพยากร อยางนอย
เขารวมไมต่ํากวา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
บุคคล
1 ครั้ง/ป
รอยละ 80
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการ
ปองกันและ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ปราบปรามการ
ทุจริตใหแก
ทุจริต เชน
บุคลากรของ สพพ. ผลประโยชนทับ
อยางตอเนื่อง
ซอน การเรียกรับ
สินบน การรับ
ของขวัญ หรือดาน
จริยธรรม คุณธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. พัฒนากลไกและ เพื่อใหกลไกและ
คณะทํางาน
ทบทวนและ
มีการแจงเวียน
กระบวนการ
กระบวนการ
ใหบริการ
ปรับปรุงคูมือ หรือจัดกิจกรรม
ปราบปรามการ
ปราบปราม
ประชาชนในการ การปฏิบัติงาน ใหบุคลากร
ทุจริตขององคกร
การทุจริตของ
ติดตอกับ
รับเรื่อง
สพพ. รับทราบ
ใหสะดวก รวดเร็ว องคกรมีความ
หนวยงาน
รองเรียนเพื่อ คูมือฯ ไมต่ํากวา
และรับเรื่อง
ปองกันการ
และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
รอยละ 80
และมีประสิทธิภาพ
รองเรียน
ทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
7. เขารวมการ
เพื่อใหบุคลากรใน
ทุกสํานัก/ฝาย สพพ. ไดรับ
สพพ. ไดรับ
ประเมินคุณธรรม องคกรมีสวนรวม
คะแนน
คะแนนประเมิน
และความโปรงใส ในการประเมิน
ประเมิน ITA ITA ประจําป
ในการดําเนินงาน คุณธรรมและความ
ขององคกรไม งบประมาณ
ของหนวยงาน
โปรงใสในการ
นอยกวา
พ.ศ. 2564
ภาครัฐ (ITA)
ดําเนินงาน และ
รอยละ 80
ระดับ A
ประจําป
ตระหนัก ถึงการ
งบประมาณ
ตอตานการทุจริต
พ.ศ. 2564
ในองคกร
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การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 64)

-



-

-

-

-

ผลการดําเนินงาน
มีการจัดการฝกอบรมภายใน เรื่อง “การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” และ “การยื่นบัญชี
ทรัพยสิน และหนี้สินตามมาตรา 130 ของเจาหนาที่รัฐ
ตามรางพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยื่นบัญชี ทรัพยสินและหนี้สิน” เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64
มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 42 คน (อบรมที่ สพพ.
จํานวน 38 คน และผานระบบ Zoom จํานวน 4 คน)
จากเจาหนาที่ทั้งหมด 48 คน คิดเปนรอยละ 87.50

มีแผนการพัฒนาระบบ Chatbot ซึ่งเปนระบบสื่อสาร
ระหวางผูใชบริการกับ สพพ. ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่
สามารถรองเรียนเรื่องตางๆ ได ถือวาเปนการเพิ่มชองทาง
รองเรียนอีกหนึ่งทาง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. ไดคะแนน 94.71
อยูระดับ A

วิเคราะหปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ผลการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1. วิเคราะหปญหาและอุปสรรค
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. ไมไดมีการทบทวนและปรับปรุงคูมือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามที่ระบุไวในแผนการดําเนินงาน เนื่องจากเจาหนาที่นิติกร ลาออก จึงทําใหตองยก
ร า งมาดํ าเนิ น งานในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 แทน ทั้ งนี้ ในป จ จุ บั น สพพ. ได ส รรหาตํ าแหน งนิ ติ ก ร
เรียบรอยแลว รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บางกิจกรรมหนวยงานไมสามารถดําเนินการได เพราะบางกิจกรรมจําเปนตองจัดรวมกัน
หรือออกไปนอกสถานที่ แตดวยสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 มีความจําเปนตองหลีกเลี่ยงการ
พบปะกันเปนกลุม
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม อาจจะทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดไมดีเทาเดิม เนื่องจากความพรอม
ในการใชเทคโนโลยีของเจาหนาที่แตละคนไมเทากัน ความพรอมของอุปกรณ ความพรอมของเครือขายที่
ตองใชเชื่อมตอในการเขารวมกิจกรรม/อบรม online อาจทําใหเกิดปญหาในการเขาถึงขอมูลขาวสารได
2. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
จากการวิเคราะหผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมา สพพ. ไดพยายามแกไขปญหาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงานมากขึ้น เชน จัดกิจกรรมผานระบบออนไลน มีการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้
กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จ

1. ทบทวนขั้นตอนการ
ดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
การทํางาน

ทบทวนและปรับปรุงคูมือการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ฝายกฎหมาย

ก.ย. 65

2. จัดกิจกรรมการรณรงค
การตอตานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

1) จัดกิจกรรมที่เกีย่ วกับปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหผบู ริหาร
และเจาหนาที่เขารวม

สํานักอํานวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคล

ก.ย. 65

2) จัดฝกอบรมโดยหาวิทยากรมาบรรยายในรูปแบบ
online /จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม โดยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต เชน เรื่องการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปนตน

ผูประสานงาน
ชื่อ นายนิติรัชน ตันจันตา ตําแหนง เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เบอรโทร 0 2617 7676 ตอ 502 E-mail : nitirucht@neda.or.th
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