แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชัน
ได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกทาให้ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่มี
มากขึ้น รวมทั้งได้มีความพยายามทั้งในระดับประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ในการจัดทามาตรการเครื่องมือและความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดาเนินการควบคุมปัญหาการทุจริตอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น
การจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ยังคงมีเป้าประสงค์
สาคัญเพื่อให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ไปสู่การปฏิบัติ โดย สพพ. ยังคงใช้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นแนวทางในการกาหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร
สพพ. ได้มีการการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในแต่ละด้าน รวมถึงมุ่งเน้นให้ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความ
ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.2 เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของ สพพ.

4. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) คณะทางาน
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ สพพ. ได้ดาเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
โครงการ สพพ.
คุณธรรม ภายใต้
กิจกรรมการเผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

2. การยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต

การเข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนาของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศของ
บุคลากร สพพ.

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ดาเนินการตามระบบ
จัดการข้อร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งการเผยแพร่คุณธรรม
และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
- มีการเผยแพร่ จานวน 4 ครั้ง
ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งการร่วมกิจกรรม/
สัมมนาของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตภายในประเทศ
เป้าหมาย
- ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
- ความสาเร็จของการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ระบบร้องเรียน
เป้าหมาย
- ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องรับทราบช่องทาง
การร้องเรียนของ สพพ.
โครงการอบรมเพื่อสร้าง ตัวชี้วัด
ความรู้ความเข้าใจ
- จานวนครั้งการจัดอบรม
เกี่ยวกับการป้องกัน
เป้าหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ - ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
บุคลากรของ สพพ.
การพัฒนาความรู้
ตัวชี้วัด
ความสามารถของ
จานวนครั้งการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ สพพ. ในด้าน เป้าหมาย
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร
- ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพองค์กร
ทุกสานัก

ทุกสานัก

สานักอานวยการ
- ฝ่ายบุคคล
- นิติกร
สานักอานวยการ
- ฝ่ายบุคคล
- ฝ่ายพัสดุ

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฯ มีการส่ง email
เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561
จานวน 10 ครั้ง
ดาเนินการแล้ว จานวน 4 ครั้ง โดย
จัดกิจกรรม ดังนี้
- ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2560
- ครั้งที่ 2 จัดอบรมเรื่อง
“การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ” โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
- ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมสนทนาธรรม
แลกเปลี่ยน เรื่องการปฏิบัตธิ รรม
เกี่ยวกับอานาปานสติ ณ สวนโมกข์
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
- ครั้งที่ 4 ปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนของ
สพพ. บนเว็บไซต์ของ สพพ. และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้า
หน่วยงาน
จัดอบรมเรื่อง “การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ” โดยศาสตราจารย์พิเศษ
วิชา มหาคุณ เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561
ดาเนินการแล้ว จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทกุ คน
เรื่อง “การจัดจ้างที่ปรึกษาและแนว
ทางการตรวจรับที่ปรึกษาตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2560

ยุทธศาสตร์

6. ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception
Index : CPI)
ของประเทศไทย

กิจกรรม/โครงการ

เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จและเป้าหมาย

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

ผู้รับผิดชอบ

ทุกสานัก

ผลการดาเนินงาน
- จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา
มหาคุณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2561
คะแนนประเมิน ITA ปี 2561 ร้อย
ละ 81.49 ซึ่งอยู่ในระดับ
สูงมาก

5. โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
จากการวิเคราะห์ผลสรุปการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สพพ. เห็นสมควรดาเนินโครงการสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรม/โครงการ : การดาเนินโครงการ สพพ. คุณธรรม ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม/โครงการ : การเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศของบุคลากร สพพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กิจกรรม/โครงการ : ดาเนินการทบทวน หรือออกระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กิจกรรม/โครงการ : จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ หรือ ด้านจริยธรรม คุณธรรม
ให้แก่บุคลากรของ สพพ. อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม/โครงการ : การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. ในด้านจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
กิจกรรม/โครงการ : ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานบนเว็บไซต์ สพพ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของ สพพ. มีจิตสานึกที่ดี ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความชัดเจน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล รวมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสาคัญ

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
จัดโครงการ สพพ. คุณธรรม
ภายใต้กจิ กรรมการเผยแพร่
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. การยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต

จัดการเข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนาของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตภายในประเทศของ
บุคลากร สพพ. อย่างต่อเนื่อง

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ดาเนินการทบทวน หรือออก
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร

4. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

งบประมาณ
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จและเป้าหมาย
ไม่มี
ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่าย - จานวนครั้งการเผยแพร่คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
- มีการเผยแพร่ อย่างน้อย 4 ครั้ง
ไม่มี
ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่าย - จานวนครั้งการร่วมกิจกรรม/ สัมมนา
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ภายในประเทศ
เป้าหมาย
- ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
ไม่มี
ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่าย - มีการทบทวน หรือออกระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในองค์กรรับทราบ
เป้าหมาย
- บุคลากรของ สพพ. รับทราบระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร อย่างน้อย 1 เรื่อง
15,000
ตัวชี้วัด
(รวมใน
- จานวนครั้งการจัดอบรม
งบประมาณ เป้าหมาย
การ
- จัดโครงการอบรมฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ฝึกอบรม)

จัดโครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน
การเรียกรับสินบน การรับ
ของขวัญ หรือ ด้านจริยธรรม
คุณธรรม ให้แก่บุคลากรของ
สพพ. อย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิรูปกลไกและ
ดาเนินการพัฒนาความรู้
15,000
ตัวชี้วัด
กระบวนการปราบปรามการ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
(รวมใน
- จานวนครั้งในการเข้าอบรม
ทุจริต
สพพ. ในด้านจัดซื้อจัดจ้างตาม งบประมาณ เป้าหมาย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
การ
- เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการอบรม
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฝึกอบรม) อย่างน้อย 1 ครั้ง
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
6. ยกระดับคะแนนดัชนี
ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลที่
ไม่มี
ตัวชีว้ ัด
การรับรู้การทุจริต
เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและ
ค่าใช้จ่าย - มีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
(Corruption Perception ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
Index : CPI)
บนเว็บไซต์ สพพ.
ดาเนินงานการบนเว็บไซต์ สพพ. และ
ของประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กร
รับทราบ
เป้าหมาย
- บุคลากรรับทราบข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานการบนเว็บไซต์ สพพ.
รวมงบประมาณ
30,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
กาหนดเสร็จ
- คณะกรรมการส่งเสริม ภายใน
คุณธรรมและจริยธรรม 30 ก.ย. 62
เพื่อป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร
ทุกสานัก

ภายใน
30 ก.ย. 62

สานักอานวยการ
- นิติกร

ภายใน
30 ก.ย. 62

สานักอานวยการ
- ฝ่ายบุคคล
- นิติกร

ภายใน
30 ก.ย. 62

สานักอานวยการ
- ฝ่ายบุคคล
- ฝ่ายพัสดุ

ภายใน
30 ก.ย. 62

สานักอานวยการ
- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภายใน
30 ก.ย. 62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินโครงการ สพพ. คุณธรรม
1. หลักการและเหตุผล
สพพ. เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ สพพ.
มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินใน
การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในการ
ดาเนินงาน สพพ. ได้ใช้ทั้งหลักวิชาการและหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การไหว้พระ ทาบุญ การเผยแพร่บทความด้านจริยธรรม
ต่างๆ แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ สพพ. จึงได้จัดโครงการ
สพพ. คุณธรรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีทักษะในการดาเนินชีวิตพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรม
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.2 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดาเนินชีวิตพึ่งตนเอง
และช่วยเหลือสังคมได้
3. ลักษณะการดาเนินงาน
ผู้แทนสานัก/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน
จานวน 4 ครั้ง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 บุคลากรของ สพพ. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรมเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
6.2 บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดาเนินชีวิตพึ่งตนเองและ
ช่วยเหลือสังคมได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
การเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภายในประเทศของบุคลากร สพพ.
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย และหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการต่อต้านการทุจริตมีหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น
หน่วยงานดังกล่าวได้มีความพยายามที่จะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ และหนึ่ง
ในวิธีการก็คือการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ สพพ. เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต จึงเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนาที่หน่วยงานนั้นๆได้จัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ลักษณะการดาเนินงาน
การเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนาของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภายในประเทศ
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ดาเนินการทบทวน หรือออกระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตในสังคมไทยเป็นปัญหาเรื้อรังและมีมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น
เช่นเดียวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญ
และควรหาแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. มีแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร จึงเห็นควรให้มีการการทบทวน หรือออกระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของ สพพ. มีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
3. ลักษณะการดาเนินงาน
ดาเนินการทบทวน หรือออกระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของ สพพ. มีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ หรือ ด้านจริยธรรม คุณธรรม
ให้แก่บุคลากรของ สพพ. อย่างต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นของระบบราชการในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึง่ มีการใช้
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ตาแหน่งหน้าที่
เข้าไปแทรกแซงการทางาน หรือการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเอื้อให้เกิดผลประโยชน์
แก่ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม และส่งผลกระทบถึงความ
มั่นคงของประเทศชาติในอนาคต
สพพ. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของ สพพ.
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของ สพพ.
2.2 เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของ สพพ.
3. ลักษณะการดาเนินงาน
ฟังบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ค่าวิทยากรบรรยายจานวน 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 15,000 บาท
6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเห็น
ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนาความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. ในด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
สพพ. ในฐานะเป็นองค์การมหาชนจะต้องเป็นผู้ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สพพ.
จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่กล่าว
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
3. ลักษณะการดาเนินงาน
จัดให้บุคลากรของ สพพ. ทุกคนเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการทางานในลักษณะเดียวกัน
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ค่าวิทยากรบรรยายจานวน 3 ชั่วโมง ไม่เกิน 15,000 บาท
6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย
ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานบนเว็บไซต์
1. หลักการและเหตุผล
องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Internationnal: TI) ได้จัดอันดับ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศต่างๆ และพบว่าในปี 2561
ประเทศไทยมีค่าคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ซึง่ ประเทศไทย
ต้องให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
นั้นถือเป็นวาระสาคัญเร่งด่วนระดับชาติ
สพพ.ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตในหลายๆ ด้าน
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานบน
เว็บไซต์ของ สพพ. เพื่อให้บุคลากรในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงวิธีการดาเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทางานของ สพพ.
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน บุคลากรเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
แนวทาง นโยบาย ต่างๆ
3. ลักษณะการดาเนินงาน
3.1 ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานการบน
เว็บไซต์ สพพ.
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกรับทราบ
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 บุคลากรของ สพพ. ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
6.2 บุคคลภายนอกรับทราบถึงการทางานขององค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

