แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรม
เพื่อให้บุคลำกรของ สพพ.
และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้โครงกำร
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และไม่ทนต่อกำรทุจริต
เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ในองค์กร
ในองค์กร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คณะทำงำนส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต
ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
2. จัดให้มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
เพื่อให้บุคลำกรของ สพพ.
สำนักอำนวยกำร
สัมมนำของหน่วยงำนต่อต้ำน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กำรทุจริตภำยในประเทศ
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทั้งส่วนภำครัฐและภำคเอกชน
และเป็นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตให้แก่บุคลำกร
ในองค์กร
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เป้าหมาย

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

-

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2. มีกำรจัดกิจกรรม
(Lunch Talk)
1 ครั้ง/ไตรมำส

1. บุคคลำกร สพพ
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
2. บุคคลำกร สพพ.
เข้ำร่วมกิจกรรมฯ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จัดให้มีกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมอย่ำงน้อย
2 ครั้ง/ปี

บุคลำกร สพพ.
เข้ำร่วมกิจกรรมฯ
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

-

1 ครั้ง

-

-

1 ครั้ง

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. มีกำรเผยแพร่ฯ
อย่ำงน้อย 6 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 65)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
3. พัฒนำระบบกฎหมำยด้ำน
เพื่อให้ระบบกฎหมำย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
ระเบียบ ข้อบังคับ
กำรทุจริตภำยในองค์กร
นโยบำย ฯลฯ ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตขององค์กรมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และสอดคล้องกับ
ภำวะกำรณ์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้
เพื่อให้บุคลำกรของ สพพ.
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรป้องกัน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และปรำบปรำมกำรทุจริต
เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ให้แก่บุคลำกรของ สพพ.
ปรำบปรำมกำรทุจริต
อย่ำงต่อเนื่อง
เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรเรียกรับสินบน กำรรับ
ของขวัญ หรือด้ำน
จริยธรรมคุณธรรม อื่นๆ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

นิติกร/Compliance

ทบทวนและปรับปรุง
คู่มือ นโยบำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มำตรกำร
หรือแนวทำงปฏิบัติ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อย่ำงน้อย
1 เรื่อง/ปี

มีกำรแจ้งเวียน
หรือจัดกิจกรรม
ให้บุคลำกร สพพ.
รับทรำบไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80

นิติกร/
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

จัดฝึกอบรมฯ
บุคลำกร สพพ.
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี เข้ำร่วมไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

-

-

-

20,000

-

-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 65)

1 ครั้ง

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 65)

-

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
5. พัฒนำกลไกและกระบวนกำร เพื่อให้กลไกและ
คณะทำงำนให้บริกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตของ
กระบวนกำรปรำบปรำม
ประชำชนในกำร
องค์กร ให้สะดวก รวดเร็ว
กำรทุจริตขององค์กร
ติดต่อกับหน่วยงำน
และมีประสิทธิภำพ
มีควำมสะดวก รวดเร็ว
และรับเรื่องร้องเรียน
และมีประสิทธิภำพ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

จัดทำ ทบทวนและ มีกำรแจ้งเวียน
ปรับปรุง คู่มือ
หรือจัดกิจกรรม
นโยบำย ระเบียบ
หรือมีวิธกี ำรให้
หลักเกณฑ์ มำตรกำร บุคลำกร สพพ.
หรือแนวทำงปฏิบัติ รับทรำบผลกำรจัดทำ
ฯลฯ หรือเครื่องมือ ทบทวนและปรับปรุง
ช่องทำงใหม่ๆ ที่
คู่มือฯ หรือเครื่องมือ
เกี่ยวข้องกับกำรรับ ช่องทำงใหม่ๆ
เรื่องร้องเรียนเพื่อ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
ป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง/ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
6. เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม เพื่อให้บุคลำกรในองค์กร
ทุกสำนัก/ฝ่ำย
สพพ. ได้รับคะแนน สพพ. ได้รับคะแนน
และควำมโปร่งใสในกำร
มีส่วนร่วมในกำรประเมิน
ประเมิน ITA ของ ประเมิน ITA
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
องค์กรไม่น้อยกว่ำ ประจำปีงบประมำณ
ภำครัฐ (ITA) ประจำปี
ในกำรดำเนินงำน และ
ร้อยละ 80
พ.ศ. 2565 ระดับ A
งบประมำณ พ.ศ. 2565
ตระหนักถึงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในองค์กร

ผู้ประสานงาน
ชื่อ นำยนิติรัชน์ ตันจันตำ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
เบอร์โทร 0 2617 7676 ต่อ 502 E-mail : nitirucht@neda.or.th
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การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

-

-

-

-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย. 65)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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