Btiu^ ^ mtcititi 2554

3IPmi^n'wapmu
utawvHnTS aitirmmmium^fTSij thfjuivn^nji^'hllm. 02 2658050 wwS17R

t^a-a @aaFiTi]ja'ui,waiiwii,LHTjiJgij'Sni'5i!la-)nmLasTJ^Tu\J'5HjnT5Yiia1w ibsshftauthgiintij vt.w. 2554

iiau waTuiafn?iijivmIij1a8aT5auiii?i
TEjanjn^ima<iiTuni'5niu difjuiiii^-jiuyfilil l^?uus'U'wuiyHfuBpraa'U(>r3iij;)Vivi 6
@5s'ijiimijaii1to*i)a-inT5i5iiiCiijm'5sniJ3Jiw^nTi{lajni4ii,ai;i]'5nmltiiirnl)iOi)1^ iwfjififU'/im^'l'Wfisa'uu
"DU^euvi 2 riniiijfiHwiiBijnn'jfeviiiiwiJiJg'ijfinn'iils-jmjii.aKiJ'jiijiJ'iiijniWiiiw \J^ss5ntl^u\J-5KU"i{u m.fi.
2554 uaKiIiitiuawuiMTj'i'MmimMU'aau wfajjTOiwEJiiviivn^i.iijl'BW'oa-ra-nj-iTBnTj

turniij Wwni'DunTswniiiiHijn HBsunauawuivn'iWmimiitraa'ui.ia'uiBtiiiaT f-luaflQiu
BiJifinsMiIniiH'U'iJgijSmiilEi-jniJu.asiJnuiJnjjmivi'alpi ilis^itl^iiiJ'jsjjitu vi.fl. 2554 mfm'nivn^iQ'ul'Bfn
@ua^aiijn-jnij'uivniTOinBTssusiOTti i-ilpfuijuawuwnanijiwitiuai

S^i.iauinmaliJi^'HimtuiwniiJ'Ufm ^BnauHfuS^

r^!3-

latnuminiu

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
1. ที่มา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ
ที่บ่อนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งมีความมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ส่วน
ราชการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการ
ป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการ
ประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยกําหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
ประจําปีงบประมาณ 2554 ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปราบปรามการทุจริต น้ําหนักร้อยละ 6 โดย ก.พ.ร. ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยได้มีการทบทวนแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี พ.ศ. 2553 และข้อร้องเรียนจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วน

ราชการ ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สบน. และศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนดังกล่าว รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติ
และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 รวมทั้งได้นําแนวทางของแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใสสะอาด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มาใช้ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จากกรณีดังกล่าวเมื่อนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าข้าราชการยังขาดจิตสํานึก ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติงานตามข้อระเบียบ กฎหมาย ทําให้มีโอกาสของการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบสูง
จึงจําเป็นต้องมีโครงการ/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 4 ด้าน สบน. ได้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สบน.
จึงได้จัดทําโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างให้
ข้าราชการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สบน. ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กิจกรรม/ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้กับข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของ สบน. ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบ มีค่านิยม ทัศนคติท่ถี ูกต้องต่อปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์ให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
- เผยแพร่เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของ สบน. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก
1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สบน.
- จัดนิมนต์พระสงฆ์เพื่อเป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรม
- เชิญชวนหน่วยงานราชการ สบน. เข้าร่วมกิจกรรม
- เชิญชวนหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรม
1.3 กิจกรรมส่งเสริม เชิดชู “คนดีของ สบน.”
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต ทาง www.mof.go.th , www.pdmo.go.th และทางสื่อหนังสือพิมพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ทุจริตอย่างทั่วถึง และการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายต่อด้านการทุจริต โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
- จัดทําช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนา
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบและกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการวาง
ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

- รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน สบน. ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน
3.2 ไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่วมมือกับเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
- รวบรวมข้อมูลประวัติเอกชนที่มีการทุจริต เพื่อที่ สบน. จะไม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน.
- จัดกิจกรรมให้บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานด้าน
การเงิน ด้านพัสดุ และด้านงานบริหารบุคคลให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
- ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ําใจ โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากร สบน. รวมถึงประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน
- กําหนดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดจากองค์ประกอบสําคัญๆ
3 ประการ คือ

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน ยังมีความต้องการความอยากมีอยากได้ ขาดจิตสํานึก
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจ บางครั้งนําไปสู่การ
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
3. กฎ ระเบียบ ที่ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซับซ้อน และยากต่อการทําความเข้าใจ
ดังนั้น ในการดําเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจะต้องแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งจะต้องส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ ภาครัฐ
สบน. จึงได้ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ในปี 2553 สรุปได้ดังนี้
1. ส่วนราชการต่างๆ รายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่า ไม่พบว่า
มีการร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการ สบน.
2. ช่องทาง www.pdmo.go.th ไม่มผี ู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สบน. ได้ วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ยงจากข้ อมูล การรั บเรื่ อ งร้ องเรีย น/ร้ อ งทุกข์ ผ่านช่อ งทางเว็ บ ไซต์
www.pdmo.go.th และจากกล่องแสดงความคิดเห็น หรือผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ของราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชน
ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยจําแนกโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
ออกเป็น 3 ระดับ และเป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
น้อย และระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1 รุนแรงน้อย ระดับ 2 รุนแรงปานกลาง ระดับ 3 รุนแรงมาก
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ปี 2554
- ผลผลิต ข้าราชการ และภาคประชาชนตามโครงการที่กําหนดในแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ปี (2552-2555)
- ผลลัพธ์ ระดับความพึงพอใจตามโครงการที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี
(2552-2555)
ผู้รับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สบน.
1. กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
เลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สบน. งบประมาณ 30,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. กิจ กรรมส่ งเสริม เชิ ดชู “คนดี ข อง สบน.” งบประมาณ 10,000 บาท หน่ ว ยงานรั บผิด ชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ทุกสํานักของ สบน.
4. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. กิจกรรมเสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการ
วางระบบควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน
7. การไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่วมมือกับเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายพัสดุ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สบน. งบประมาณ 150,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9. กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ด้านพัสดุ และด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ งบประมาณ
50,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายการเงิน / ฝ่ายพัสดุ /
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์ราชการใสสะอาด)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.เจ้าหน้าที่ของ สบน. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล
2. สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านการป้องกันการทุจริต/การให้ความรู้ กับภาครัฐและภาคประชาชน
ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันการทุจริต
3. สนองตอบต่อการปฏิบัติราชการตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. สามารถแก้ปัญหาและบรรเทาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1.เสริมสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินการ
- เผยแพร่เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากร
ของ สบน. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก
1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล สบน.
การดําเนินการ
- นิมนต์พระสงฆ์เพื่อเป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรม
- แจ้งเชิญชวนหน่วยงานราชการ สบน. เข้าร่วมกิจกรรม
- แจ้งเชิญชวนหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
1.3 กิจกรรมส่งเสริม เชิดชู “คนดีของ สบน.”
การดําเนินการ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อ
ยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้าน
การทุจริต ทาง www.mof.go.th , www.pdmo.go.th
และทางTV สํานักงาน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่หลักเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน สํานักงานเลขานุการกรม
พอเพียงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการและลูกจ้าง สบน. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
มีความรู้ความเข้าใจที่
โดยสื่อทาง intranet , บอร์ด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
ถูกต้องตามหลักการ
ประชาสัมพันธ์ , TV สํานักงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
จํานวน 2 ช่องทาง
ร้อยละของจํานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วม สํานักงานเลขานุการกรม
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ โครงการมีจิตสํานึกด้าน
(ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป)
ธรรมาภิบาล สบน.
คุณธรรม จริยธรรม
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60 จากจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
เชิดชูคนดีของ สบน.

ส่งเสริม เชิดชู บุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น และส่งเสริม
ค่านิยมการยกย่องและเชิด
ชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต
ค่าเป้าหมาย
สําเร็จ

สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) /
ทุกสํานักของ สบน.

ยุทธศาสตร์
2.บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานตาม
ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข่าวสารของ สบน.ตามพระราชบัญญัติ ข่าวสารของ สบน. อย่าง
การดําเนินการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
- พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การบริการ
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
2540 โดยยึดหลักเปิดเผย
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เป็นหลัก
ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 65
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ / ประชาชน ผู้รับบริการ / ประชาชน
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
แจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนกรณีทุจริต ทราบถึงการดําเนินการด้าน
การดําเนินการ
- จัดทําช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการ ประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซด์ , กล่อง ข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนาช่องทางในการแจ้ง รับความคิดเห็น
ค่าเป้าหมาย
เบาะแสเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สะดวก
จํานวน 2 ช่องทาง

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
/ ศูนย์ราชการใสสะอาด)

ยุทธศาสตร์
3.เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง
ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการวางระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน สบน. ที่
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดําเนินงาน
3.2 ไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่วมมือกับเอกชนที่แสดง
ให้เห็นถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
การดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลประวัติเอกชนที่มีการทุจริต เพื่อที่ สบน.
จะไม่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เพื่อให้ สบน. มีระบบการ
มีการรายงานผลปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายใน สบน. ที่แสดงให้เห็น ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานภายใน สบน. ให้
ถึงความโปร่งใสในการดําเนินงาน
มีความชัดเจนและโปร่งใส
ค่าเป้าหมาย
ไม่มีข้อร้องเรียน
มีการตรวจสอบประวัติของเอกชนที่ สบน. ไม่จัดซื้อจัดจ้างกับ
จะว่าจ้างกับกรมบัญชีกลางก่อนการ บริษัทเอกชนที่มีการทุจริต
ว่าจ้าง
ค่าเป้าหมาย
ไม่มีข้อร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) /
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
ฝ่ายพัสดุ)

ยุทธศาสตร์
4.เสริมสร้างสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี บุคลากรมีความรู้ ความ สํานักงานเลขานุการกรม
สบน.
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา เข้าใจเรื่องการพัฒนา
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) /
คุณภาพการบริหารจัดการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การดําเนินการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐ (PMQA)
จัดกิจกรรมให้บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา (PMQA)
ค่าเป้าหมาย
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ร้อยละ 70
จัดการภาครัฐ
4.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ด้านพัสดุ และด้านงานบริหารบุคคลให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ
- ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ
สินน้ําใจ โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร
สบน. รวมถึงประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน
- กําหนดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

จํานวนข้อร้องเรียนเนื่องมาจากการ เพื่อให้บุคลากรของ สบน.
บริหารงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ และ มีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องตาม
ด้านงานบริหารงานบุคคลที่ไม่โปร่งใส ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
ไม่มีข้อร้องเรียน

สํานักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
ฝ่ายการเงิน / ฝ่ายพัสดุ /
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /
ศูนย์ราชการใสสะอาด)
.

