รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้บุคลากรของ สพพ.
ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และไม่ทนต่อการทุจริต
ในองค์กร

คณะทำงานส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. มีการเผยแพร่ฯ
อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี

2. มีการจัดกิจกรรม
(Lunch Talk)
1 ครั้ง/ไตรมาส

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร สพพ
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. บุคลากร สพพ.
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน

จำนวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 1 มีการเผยแพร่ฯ 3 ครั้ง ได้แก่
1. เสนอคลิปสั้น เรื่อง "เกลา" ตัวอย่างแนวคิด/
กระบวนการที่จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/นิสัยของเรา วันที่ 5 ต.ค. 64
2. คลิปสั้น เรื่อง วินัย วันที่ 29 พ.ย. 64
3. เสนอคลิปสั้น เรื่อง แนวปฏิบัติการเป็น
ข้าราชการที่ดี วันที่ 8 ธ.ค. 64
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่ออธิบาย
และถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่
9 ธ.ค. 64
ไตรมาส 2 มีการเผยแพร่ฯ 3 ครั้ง ได้แก่
1. คลิปสั้น เรื่อง เด็กสมัยนี้ วันที่ 11 ม.ค. 65
2. คลิปสั้น เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตัวเอง วันที่ 10 ก.พ. 65
3. คลิปสั้น เรื่อง ทางม้าลาย "สร้างไม่ดี หรือใช้ผิด
วิธีกันแน่" วันที่ 10 มี.ค. 65
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่ออธิบาย
และถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่
29 มี.ค. 65
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โครงการ/กิจกรรม
2. จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนาของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตภายในประเทศ
ทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชน

3. พัฒนาระบบกฎหมายด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร

4. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให้แก่บุคลากรของ สพพ.
อย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้บุคลากรของ สพพ.
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านการต่อต้านการทุจริต
และเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากร
ในองค์กร
เพื่อให้ระบบกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย ฯลฯ ด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสอดคล้องกับ
ภาวะการณ์ปัจจุบัน

สำนักอำนวยการ

เพื่อให้บุคลากรของ สพพ.
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน
การเรียกรับสินบน การรับ
ของขวัญ หรือด้าน
จริยธรรมคุณธรรม อื่นๆ

นิติกร/Compliance

นิติกร/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

แผนงาน

จำนวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

ผลการดำเนินงาน

1 ครั้ง

-

จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่
ทนต่อการทุจริต” โดยบุคลากร สพพ. ร่วมรับชม
กิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่
9 ธ.ค. 64 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.96

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จัดให้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย
2 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากร สพพ.
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ทบทวนและปรับปรุง
คู่มือ นโยบาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อย่างน้อย
1 เรื่อง/ปี
จัดฝึกอบรมฯ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

มีการแจ้งเวียน
หรือจัดกิจกรรม
ให้บุคลากร สพพ.
รับทราบไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80

-

-

-

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บุคลากร สพพ.
เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80

20,000

-

-

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5. พัฒนากลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์กร ให้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้กลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริตขององค์กร
มีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานให้บริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อกับหน่วยงาน
และรับเรื่องร้องเรียน

6. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
มีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน และ
ตระหนักถึงการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร

ทุกสำนัก/ฝ่าย

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
จัดทำ ทบทวนและ
ปรับปรุง คู่มือ
นโยบาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ฯลฯ หรือเครื่องมือ
ช่องทางใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรับ
เรื่องร้องเรียนเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
สพพ. ได้รับคะแนน
ประเมิน ITA ของ
องค์กรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายนิติรัชน์ ตันจันตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0 2617 7676 ต่อ 502 E-mail : nitirucht@neda.or.th
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ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
มีการแจ้งเวียน
หรือจัดกิจกรรม
หรือมีวิธีการให้
บุคลากร สพพ.
รับทราบผลการจัดทำ
ทบทวนและปรับปรุง
คู่มือฯ หรือเครื่องมือ
ช่องทางใหม่ๆ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

สพพ. ได้รับคะแนน
ประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ระดับ A

หมายเหตุ

จำนวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค. 65)

-

-

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

-

-

-

จะได้ผลคะแนน ITA ปลายปี

ผลการดำเนินงาน

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

4|Page

