
แผนปฏิบัติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  กระทรวงการคลงั 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม ตลอดจนส่งผล
กระทบต่อการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบนัไดท้วีความรุนแรงและ
ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลบัซบัซอ้นจนยากแก่การปราบปรามให้หมดส้ินไปโดยง่าย 
จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีทุกส่วนราชการจะตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดว้ยการ
สร้างระบบการป้องกนัและควบคุมการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบภายในหน่วยงาน   
 

สืบเน่ืองจากแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 
และเพื่อให้การดาํเนินงานตามแผนดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้ึน โดยได้มีการทบทวนแผนป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และนาํผลการดาํเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในปี 2552  และขอ้ร้องเรียนจากระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนของส่วน
ราชการ ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบ์ริการประชาชน สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 
และศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ             
กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงไม่พบขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต มาพิจารณาประกอบประกอบการจดัทาํ
แผนดงักล่าว รวมทั้งไดมี้การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบใน
โครงการสําคญัท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด จาํนวน 3 โครงการ  
รวมทั้งไดน้าํแนวทางของแผนปฏิบติัการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะใสสะอาด ประจาํปีงบประมาณ 
2553 มาใชใ้นการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
2553 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 
 2.1  เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกนัต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบติัราชการ 
 2.2  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานบริหาร                
หน้ีสาธารณะ ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี  และตระหนักถึงความสําคญัของภยัของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 



  

การจัดทาํแผนปฏิบัติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
  ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดมี้การดาํเนินการ เพื่อเป็นไปตามตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 

1.  ทบทวนแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 
โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อม
ทั้ งนําผลการดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาํปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2552  ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานท่ีสามารถรณรงคห์รือส่งเสริมเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริตได ้และจากการเขา้
ตรวจสอบระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบ์ริการ
ประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี และศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงไม่พบขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต             
มาพิจารณาประกอบ 

 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมิชอบในการปฏิบติัราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทาํให ้ 
1) การปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีขาดหรือมีความ

รับผดิชอบไม่เพียงพอ 
2 ) การปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีทาํใหป้ระชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความ

มีจริยธรรม 
3)  การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลดงัน้ี 
 
การดาํเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบติั

ราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ในปีงบประมาณ 2552  ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด
สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสอบถามการสร้างราชการใสสะอาด เพื่อสํารวจ
ความคิดเห็น ทศันคติ เก่ียวกบัเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากบุคคลท่ีไดรั้บบริการหรือเคยติดต่อ
หรือมีส่วนไดเ้สียกบั สบน. และนําขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนาํผลการวิเคราะห์มาใชใ้นการทบทวนมาตรการ และ/หรือวาง
แนวทางหรือมาตรการเพ่ือป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 
 
 
 



  

  ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เห็นว่าการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบติัราชการนั้น นอกจากใช้ขอ้มูลท่ีได้รับจาก
แบบสอบถาม ควรนาํขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย ดงันั้นรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงไดน้าํ
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยใชข้อ้มูลจากการดาํเนินการของศูนยป์ระสาน
ราชการใสสะอาด  
    

ข้อมูลจากการดําเนินการของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
 

      ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
บริหารงานการสร้างราชการใสสะอาด โดยมีกลุ่มงานประจาํศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด 3 กลุ่มงาน
ประกอบดว้ย 
   1.  กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทาํงาน  
   2.  กลุ่มงานส่งเสริมแผนการสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม 
   3.  กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด 
 
       โดยการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด  มีดงัน้ี 
 

 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
ประกอบดว้ย 

- กระบวนงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้เ งิน  และมีช่องทางท่ีจะทํา
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง 

- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมี
โอกาสใชอ้ย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพอ้ง การกีดกนั การสร้าง
อุปสรรค 

- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลทางลบต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 โดยมีกระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบนัทึกบญัชีรับ – จ่าย / การจดัทาํบญัชีทางการเงิน 
- การจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ  
- การกาํหนดคุณลกัษณะวสัดุ ครุภณัฑ ์การกาํหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะเขา้

ประมูลหรือขายสินคา้  



  

- การตรวจรับวสัดุ ครุภณัฑ ์ 
- การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- การคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการ 

 
 ความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้หากไม่มีการป้องกนัทีเ่หมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- ทาํใหผู้ป้ฏิบติัใชโ้อกาสกระทาํผดิในทางมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

 
 แนวทางการป้องกนั 

    1.  การเสริมสร้างราชการใสสะอาดให้กบัขา้ราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจา้งของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เช่น 
 -  การส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของขา้ราชการและลูกจา้ง
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  
 -  เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคใ์หแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

-  จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 
 -  การส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชา เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
 

2.  การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น 
 -  การแจง้เวียนหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 -  การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด          
โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 -  มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 -  จดัช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สรุปผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทีก่่อให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดก้าํหนดพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ 
จาํนวน 8 พฤติกรรม  ดงัน้ี 
 

1)   การรับผลประโยชน์จากการท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
2)   การประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
3)   การสมยอมในการประมูล โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
4)   การประพฤติมิชอบในดา้นการเงิน การคลงั หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5)   การใชข้อ้มูลความลบัของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 
6)   การช่วยญาติมิตรใหไ้ดง้านอยา่งไม่เป็นธรรมในหน่วยงานท่ีตนมีอาํนาจ 
7)   การใชท้รัพยสิ์นของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
8)   การใหข้องขวญั/สินนํ้าใจ เพื่อหวงัความกา้วหนา้ 

   
  ในการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามแนวทางการวิเคราะห์
ความเส่ียง สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะจึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมทั้ง 8 พฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
  1.  โอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

เกณฑ์การวเิคราะห์โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ ระดับคะแนน 

เกิดข้ึนประจาํ 5 
เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 4 
เกิดข้ึนบา้ง 3 
เกิดข้ึนนอ้ย 2 
เกิดข้ึนยาก 1 



  

  2. ระดับของผลกระทบทีเ่กดิจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

เกณฑ์ผลกระทบต่อปัจจัยความความเส่ียง 
 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ คะแนน 

รุนแรงมาก 5 
รุนแรง 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยมาก 1 
 

3. ตารางวเิคราะห์ความเส่ียง 
 

ปัจจัยเส่ียง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
การจัดลาํดับ 
ความเส่ียง 

1. การรับผลประโยชน์จากการท่ีดํารง
ตาํแหน่ง 

2 5 10 1 

2. การประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง 2 5 10 1 
3 .ก า รสมยอมในก า รประ มู ล  โดย มี
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

1 4 4 4 

4. การประพฤติมิชอบในดา้นการเงิน    การ
คลงั หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1 5 5 3 

5. การใชข้อ้มูลความลบัของทางราชการ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

1 5 5 3 

6. การช่วยญาติมิตรให้ไดง้านอย่าง    ไม่
เป็นธรรมในหน่วยงานท่ีตนมีอาํนาจ 

3 3 9 2 

7. การใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวั 

3 1 3 5 

8. การให้ของขวัญ  /สินนํ้ าใจ  เพื่อหวัง
ความกา้วหนา้ 

3 1 3 5 

 
 
 
 



  

 
 

4. การวเิคราะห์ระดับของความเส่ียง 
 

 ผลกระทบ
ข อ ง ค ว า ม
เส่ียง 

5 O      

4 O O O     มีความเส่ียงสูงมาก 
3 X X O O   O มีความเส่ียงสูง 
2 - X X O O  X มีความเส่ียงปานกลาง 
1 - - X X O  - มีความเส่ียงตํ่า 
 1 2 3 4 5    

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง  

 
 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจาํแนกระดบัความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปี
งบประมาณ 2552 มี 8 ปัจจยัเส่ียง ดงัน้ี 
 
  1. มีความเส่ียงสูงมาก  จาํนวน      2 ปัจจยั 
  2. มีความเส่ียงสูง  จาํนวน     1  ปัจจยั 
  3. มีความเส่ียงปานกลาง  จาํนวน     2 ปัจจยั 
  4. มีความเส่ียงตํ่า   จาํนวน     1 ปัจจยั 
  5. มีความเส่ียงตํ่ามาก  จาํนวน     2 ปัจจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.   วิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 โครงการ สูงสุด 3 
อนัดับแรก 
 

โครงการสําคญัท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จาํนวน 3 โครงการ 
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
  (1)  แผนงานการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล 

(2) โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลศูนยท่ี์ปรึกษาไทย  
        กระทรวงการคลงั (สบค.) 
(3) โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ(IT) 

 



(1)  แผนงานการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล 

 
 
(2)  โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลศูนยท่ี์ปรึกษาไทย กระทรวงการคลงั(สบค.) 
 

ประเด็นความเส่ียง 
ด้านการทุจริต 

โอกาสของการเกดิ
ความเส่ียง 

ผลกระทบ ดัชนีความเส่ียง 

1. อาจมีการฮั้วประมูลในเร่ือง
ของการจัดซ้ือจัดจ้างการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลฯ 

 
2. อาจมีการติดสินบนในเร่ือง

ของจดัซ้ือจดัจา้ง 
 
3. อาจเกิดการล๊อคสเปคของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
5 

4 
 
 
 
 

10 
 
 

10 

ประเด็นความเส่ียง 
ด้านการทุจริต 

โอกาสของการเกดิ
ความเส่ียง 

ผลกระทบ ดัชนีความเส่ียง 

1. อาจจะใชผ้ลประโยชน์ส่วนตวั
ในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียน 

 
2. ก่อนจะมีการบิตเพื่อชาํระหน้ี 
อาจมีข้อมูลร่ัวไหลไปยังผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
3. อาจมีการเรียกรับหรือได้รับ
สินบนของผูท่ี้มาติดต่อ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลก่อนการบิต 

 

2 
 
 
1 
 
 
 
1 

5 
 
 
5 
 
 
 
5 

10 
 
 

10 
 
 
 
5 



  

(3)  โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ(IT) 
 

ประเด็นความเส่ียง 
ด้านการทุจริต 

โอกาสของการเกดิ
ความเส่ียง 

ผลกระทบ ดัชนีความเส่ียง 

1. อาจจะมีการเลือกคุณสมบติัให้
ตรงกับบริษัทท่ีต้องการ โดย
อ า จ จ ะ มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง
ค่าตอบแทนต่างๆ 

 
2. อาจมีการติดสินบนในขั้นตอน

การจดัซ้ือจดัจา้งหรือตรวจรับ
พสัดุ ซ่ึงไม่มีคุณภาพ 

 
3. การจัดซ้ือจัดจ้างอาจมีการฮั้ ว

ประมูลของบุคคลภายนอก 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
4 

 



3.  นาํขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาประกอบการจดัทาํแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดงัน้ี 
 

แผนปฏิบัติการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  กระทรวงการคลงั 

 
  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะได้รวบรวมข้อมูลจากการประมวลผลในภาพรวมของการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการใสสะอาดของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2552 ขอ้มูลการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตจากระบบรับฟังขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และขอ้มูลจากการจดัทาํแบบสอบถามการสร้างราชการใสสะอาด รวมถึงการวิเคราะห์เป็นขอ้มูล
ประกอบในการจดัทาํแนวทาง/ขอ้เสนอแนะปรับปรุงแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
 
   การประมวลผลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขา้งตน้ สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดมี้แนวคิดท่ี
จะเสนอแนะ  กําหนดแนวทางและมาตรการท่ีจะปรับปรุงการดําเนินการสร้างราชการใสสะอาด                    
ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน   นอกจากนั้น สาํนกังานบริหาร     หน้ีสาธารณะยงัตระหนกัถึงภยั
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการสร้างราชการใสสะอาด การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากเห็นว่าในการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสังคมให้ความสําคญั    
แต่มีความเป็นนามธรรมค่อนขา้งมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการปลูกฝังจิตสํานึกของภาคสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รหน่วยงานภาครัฐจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการรณรงคก์ระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
รัฐมีค่านิยมและร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต  มีการริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กบัสังคมอย่างสมํ่าเสมอ  ตลอดจนร่วมมือกนัพฒันาความโปร่งใสใน
การปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และประเทศชาติ  
 
   ดงันั้น สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีร่วมขบัเคล่ือนการดาํเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานราชการไทย และดาํเนินการสร้างราชการใสสะอาดอย่างจริงจงั โดยมีกระบวนการ
ดาํเนินการท่ีสาํคญัเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํไปปรับปรุงแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะสาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงัน้ี     
 



  

   1.  ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบัขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจา้งของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะให้ทัว่ถึงและครอบคลุมทั้ งหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการ 
ฝึกอบรม และการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสํานึกให้มีค่านิยมและทัศนคติท่ีถูกต้องสอดคล้องตาม
จรรยาบรรณของขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ และขอ้บงัคบัสาํนกังานบริหาร
หน้ีสาธารณะวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 

2.  รณรงคส์ร้างความตระหนักให้เห็นความสาํคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีในสังกดัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งร่วมกนัสร้าง
มาตรการให้เจา้หน้าท่ีไดรั้บทราบเก่ียวกับภยัของการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อการปฏิบติังานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมีความเหมาะสม 

 
   3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายราชการใสสะอาดทั้งจากหน่วยงานราชการ
รวมทั้งภาคประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ
เสริมสร้างราชการใสสะอาด มีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุม ลดโอกาสการทาํทุจริตและประพฤติ            
มิชอบให้น้อยลง อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนและหน่วยงานของรัฐใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
  4.  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย หรือกระบวนการ/ขั้นตอนการทาํงาน เพื่อลดโอกาสการทุจริต 
โดยกาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการปฏิบติังานใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน 
 
    5.  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบติังาน และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์   
 
   6.  จดัสรรงบประมาณสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดาํเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสร้างราชการใสสะอาดของสาํนกังานบริหาร
หน้ีสาธารณะ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีกาํหนด   
 
 
 
 



  

7.  จดักิจกรรมใหร้างวลั ยกยอ่งเชิดชูคนดี เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างใหข้า้ราชการมีจิตสาํนึก
ท่ีดีในการปฏิบติังาน  สร้างแบบอย่างท่ีดีให้กบัเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไดท้ราบว่าบุคคลท่ีประพฤติดีและ
ถูกตอ้งนั้น ควรมีลกัษณะเช่นใด ซ่ึงเป็นการปลุกกระแสให้เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน เกิดความต่ืนตวัและหัน
มาใส่ใจการทาํความดี มีคุณธรรมและจริยธรรมกนัมากข้ึน 
 
  เพื่อให้การจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553         
มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
สาํนกังาน ป.ป.ช. จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ดา้น ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวนัิยแก่ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  รวมพลงัแผ่นดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

 
โดยการดาํเนินการในแต่ละยทุธศาสตร์มีวตัถุประสงคแ์ละมาตรการ ดงัน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1    ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวนัิยแก่ทุกภาคส่วน 
วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยให้กับขา้ราชการ 
พนกังานราชการ และลูกจา้งของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ใหมี้จิตสาํนึกรับผดิชอบ มีค่านิยม ทศันคติ
ท่ีถูกตอ้งต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงคใ์หมี้วินยั เคารพกฎระเบียบ โดยมีมาตรการ 
ดงัน้ี 
 
  1. 1   ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

-  ส่งเสริมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
-  ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

 
  1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวินยัแก่ขา้ราชการ 
พนกังานราชการ และลูกจา้งของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  ไดแ้ก่ 
   -  ส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของขา้ราชการ และลูกจา้งของสาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ และขอ้บงัคบัสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการ สาํนกังานบริหาร
หน้ีสาธารณะ 
   -  การส่งเสริมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขา้ราชการแก่เจา้หนา้ท่ี 



  

  1.3  ผลกัดันให้เกิดค่านิยมเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และรังเกียจการทุจริตเป็น
ค่านิยมร่วมกนัของหน่วยงาน  ไดแ้ก่ 
   -  จดัใหมี้การยกยอ่ง เชิดชูคนดีของหน่วยงาน โดยการคดัเลือกและประกาศเกียรติ
คุณ เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบ 
   -  ส่งเสริมบทบาทผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี 
   
ยุทธศาสตร์ที ่2  รวมพลงัแผ่นดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์    เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบการทุจริต การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลดา้นการ
ทุจริตอยา่งทัว่ถึง และการสร้างความเขม้แขง็แก่เครือข่ายต่อตา้นการทุจริต โดยมีมาตรการ ดงัน้ี 
  2.1   ประชาสมัพนัธ์ต่อตา้นการทุจริต  ไดแ้ก่ 

-  มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
-  รวบรวมขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งด้านการป้องกันและปราบปราม              

การทุจริต เพื่อให้เครือข่ายที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
   -  ประกาศแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
   -  การประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเร่ืองการรับของขวญัสินนํ้ าใจ โดยเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้ง รวมถึงประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
   -  การกาํหนดหรือปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบติั
ราชการท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 
  2.2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ 
   -  จัดทาํช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอ้มูลด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และพฒันาช่องทางดงักล่าวใหง่้ายและสะดวก  
  3.  การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย 
   -  เสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายให้เขม้แขง็และยัง่ยืน รวมทั้งมีการกาํกบั ติดตาม 
และประเมินผลการดาํเนินงานของเครือข่ายอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   -  การพฒันาเครือข่ายราชการใสสะอาด 
 
 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ที ่3    เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
วตัถุประสงค์ เพื่อใหมี้ระบบและกลไกในการตรวจสอบท่ีเขม้แขง็ โดยมีมาตรการ ดงัน้ี 
  3.1  เสริมสร้างการตรวจสอบใหมี้ความเขม้แขง็  

-  เสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเขม้แข็ง โดยการพฒันาบุคลากรของ            
กลุ่มตรวจสอบภายในให้มีศกัยภาพเพิ่มข้ึน และพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ แผนบริหารความเส่ียง 
และแผนควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

-  ไม่สนบัสนุนและไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเอกชนท่ีมีประวติัทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์     เพื่อพฒันาศกัยภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต เสริมสร้างองคค์วามรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการ 
ดงัน้ี 

4.1  จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
4.2  ส่งเสริมการสร้างองคก์ารจดัการความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่ง

เป็นระบบและต่อเน่ือง 
4.3  การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้น

ดา้นการเงิน ดา้นพสัดุ และดา้นงานบริหารงานบุคคลใหมี้ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
จดัทาํโดย : ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
มีนาคม  2553 
 
 
 
 



  
แผนปฏิบตัิการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สํานกังานบริหารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลงั 
 

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วดัผลสําเร็จและเป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชี้วดั เป้าหมาย

1.  ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
สรา้งวินยัแก่ทุกภาคส่วน 

 

1.1 ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    -  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ ยวกบัการดาํเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
    - ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ให้
เกดิผลในทางปฏบิัติ 

 

-  ความถี่ ในการเผยแพร่เรื่องเศรษฐกจิ
พอเพียงให้กบั 
 
-  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่ รับทราบเรื่อง
เศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสาํนักงานบริหารหนี้
สาธารณะมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องตามหลักการเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 

1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏบิัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของสาํนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
   -  ส่งเสริมการปฏบิัติตามจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ และลูกจ้างของสาํนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
   -  การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการแก่เจ้าหน้าที่  
 

-  ความถี่ ในการเผยแพร่จรรยาบรรณ
ของข้าราชการและลูกจ้างสาํนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะและข้อบังคับ
สาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ สาํนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
 
-  สดัส่วนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับทราบ
จรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้าง
สาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ
ข้อบังคับสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สาํนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 
 

เจ้าหน้าที่ ของ สบน. รับทราบและถอื
ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของ
ข้าราชการและลูกจ้าง สบน. 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 

1.3  ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสตัย์
สจุริต และรังเกยีจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมกนัของ

-  จาํนวนข้อร้องเรียนเกี่ ยวกบั
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของผู้บังคับ 

ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ ดีของการ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด และสาํนักงาน



  

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วดัผลสําเร็จและเป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชี้วดั เป้าหมาย

หน่วยงาน 
-  จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูคนดีของหน่วยงาน  โดย
การคัดเลือกและประกาศเกยีรติคุณ เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธใ์ห้ทราบ 
-  ส่งเสริมบทบาทผู้บังคับบัญชาให้เป็นตัวอย่างที่ ดี 

บัญชาที่ มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 
 

เลขานุการกรม 

2.  รวมพลงัแผ่นดินป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
 
 

2.1 ประชาสมัพันธต์่อต้านการทุจริต 
     -  มีการประชาสมัพันธเ์รื่องการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
      -  รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เครือข่าย
ที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
      -  ประกาศแนวทางการป้องกนัความขัดแย้ง
กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
      -  การประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการ
รับของขวัญสนินํา้ใจ โดยการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ ์ให้กบัข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง รวมถงึประชาชนทราบโดยทั่วกนั 
      -  การกาํหนดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ ์
ระเบียบ หรือแนวทางการปฏบิัติราชการที่ เอื้อต่อ
การปฏบิัติงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

ความถี่ ในการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เจ้าหน้าที่ ของ สบน. รับทราบและมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 



  

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วดัผลสําเร็จและเป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชี้วดั เป้าหมาย

2.2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
        -  จัดทาํช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ข้อมูลด้านการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ และ
พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้สะดวก 
 
 
 
 

มีช่องทางให้ผู้รับบริการ/ประชาชนแจ้ง
ข้อมูล หรือร้องเรียนกรณทีุจริตประพฤติ
มิชอบ 

ผู้รับบริการ/ประชาชนทราบถงึการ
ดาํเนินการด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 

 2.3  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่าย
      -  เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแขง็
และยั่งยืน รวมทั้งมีการกาํกบั ติดตาม และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
     -  การพัฒนาเครือข่ายราชการใสสะอาด 

มีการจัดทาํทาํเนียบเครือข่ายราชการใส
สะอาด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
สร้างราชการใสสะอาด 

สบน. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การสร้างราชการใสสะอาด และด้าน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 

3. เสริมสรา้งความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อตา้นการทุจริต 
 

3.1 เสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแขง็ 
-  ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึมีการวางระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสทิธภิาพ 
-  ไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่วมมือกบัเอกชนที่ มี
ประวัติทุจริต 
 

- มีรายงานผลการปฏบิัติงานของ         
หน่วยงาน/โครงการที่ ชัดเจนเชื่อมโยง
กบัผลสมัฤทธิ์  
-  มีการตรวจสอบประวัติของเอกชนที่ จะ
ว่าจ้างกบักรมบัญชีกลางก่อนการว่าจ้าง 

-  เพื่อให้ สบน. มีระบบตรวจสอบ
ผลการปฏบิัติงานที่ ชัดเจนเชื่อมโยง
กบัผลสมัฤทธิ์ 
-  สบน. ไม่ดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กบัเอกชนที่ มีประวัติการทุจริต 

กลุ่มตรวจสอบภายใน/
สาํนักงานเลขานุการกรม 

4.  สรา้งบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

4.1  จัดทาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารงานบุคคล
ที่ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

-   ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับทราบ
หลักเกณฑก์ารเลื่อนตาํแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบของ
หน่วยงาน 
 

เพื่อให้ สบน. มีหลักเกณฑก์าร
บริหารงานบุคคลที่ เป็นธรรมเพื่อให้
ได้คนดี  มีความสามารถ  มุ่งมั่น
ปฏบิัติหน้าที่ ด้วยความสจุริต ยุติธรรม  
เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม 

สาํนักงานเลขานุการกรม 



  

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ 
ตวัชี้วดัผลสําเร็จและเป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชี้วดั เป้าหมาย

-   จาํนวนข้อร้องเรียนเกี่ ยวกบัการ
เลื่อนตาํแหน่ง หรือพิจารณาความดี
ความชอบที่ ไม่เป็นธรรม  

 
4.2. ส่งเสริมการสร้างองค์การจัดการความรู้ ด้าน
การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 

-  ร้อยละของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างที่ เข้าร่วมโครงการ
จัดการความรู้ ด้านการต่อต้านทุจริต 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด 

 4.3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ ปฏบิัติงานด้าน
การเงิน ด้านพัสดุ และด้านงานบริหารงานบุคคลให้
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสทิธภิาพ 
 

สดัส่วนของการร้องเรียนเนื่องมาจาก
การบริหารงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ
และด้านงานบริหารงานบุคคลไม่โปร่งใส

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของ สบน. มีความ
เข้าใจที่ ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ ยวข้องในการปฏบิัติงาน สามารถ
ปฏบิัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประ
สทิธภิา 

สาํนักงานเลขานุการกรม 

 
 

จัดทาํโดย : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
วันที่  31 มีนาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) 

สํานกังานบริหารหนี้ สาธารณะ  กระทรวงการคลงั 
 

ยทุธศาสตร ์ กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดัผลสําเร็จและเป้าหมาย 
1.  ปลูกจิตสาํนึก ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 
 

1.1 ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
1.2  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏบิัตติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสาํนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
1.3  ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสตัย์สจุริต และรังเกยีจ
การทุจริตเป็นค่านิยมร่วมกนัของหน่วยงาน 

ร้อยละของข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ ผ่านกระบวนการ
ปลูกจิตสาํนึก มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏบิตัิราชการ
และการดาํเนินชิวิต 

2.  รวมพลังแผ่นดนิป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 ประชาสมัพันธต์่อต้านการทุจริต 
2.2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
2.3  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่าย 
 

- ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตที่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดาํเนินงาน 
- จาํนวนเครือข่ายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

3.  เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 เสริมสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแขง็ -  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปฏบิัตงิานที่
เกี่ ยวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
-  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการที่ โปร่งใสและเป็นธรรม 



  
4.  สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

4.1 จัดทาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารงานบุคคลที่ โปร่งใสและ
เป็นธรรม 
4.2  ส่งเสริมการสร้างองค์การจัดการความรู้ ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
4.3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความรู้แก่
บุคลากรที่ ปฏบิัติงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านงานบริหารงาน
บุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสทิธภิาพ 

- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับทราบหลักเกณฑก์าร
เลื่อนตาํแหน่ง การพิจารณาความดคีวามชอบของ
หน่วยงาน 
-  ร้อยละของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างที่ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ด้านการ
ต่อต้านทุจริต 

 


