แผนปฏิบตั ิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
1. หลักการและเหตุผล
การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ นั บ เป็ นภัย ร้ า ยแรงต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่ งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในปั จจุบนั ได้ทวีความรุ นแรงและ
ขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้ นไปโดยง่าย
จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ทุกส่ วนราชการจะต้องเร่ งดําเนินการแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ด้วยการ
สร้างระบบการป้ องกันและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบภายในหน่วยงาน
สื บเนื่ องจากแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)
และเพื่อให้การดําเนิ นงานตามแผนดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้ น โดยได้มีการทบทวนแผนป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และนําผลการดําเนิ นการตามมาตรการในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในปี 2552 และข้อร้องเรี ยนจากระบบการรับฟั งข้อร้องเรี ยนของส่ วน
ราชการ ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริ การประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และศู น ย์รั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยน สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตในภาครั ฐ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่ งไม่พบข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต มาพิจารณาประกอบประกอบการจัดทํา
แผนดังกล่าว รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และวิเคราะห์
ความเสี่ ย งที่ อาจจะก่ อให้เ กิ ดการทุ จ ริ ตจากการปฏิ บตั ิ และ/หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ โดยมิ ชอบใน
โครงการสําคัญที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 สู งสุ ด จํานวน 3 โครงการ
รวมทั้งได้นาํ แนวทางของแผนปฏิบตั ิการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะใสสะอาด ประจําปี งบประมาณ
2553 มาใช้ในการดําเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในปี งบประมาณ
2553
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างระบบเตือนและป้ องกันต่อการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างความ
โปร่ งใสในการบริ หารงานและการปฏิบตั ิราชการ
2.2 เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํา นึ ก ให้แ ก่ ข า้ ราชการ พนัก งานราชการ และลู ก จ้า งของสํา นัก งานบริ ห าร
หนี้ สาธารณะ ยึดมัน่ ในคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ดี และตระหนักถึ งความสําคัญของภัยของการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

การจัดทําแผนปฏิบตั ิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะได้มีการดําเนินการ เพื่อเป็ นไปตามตัวชี้วดั ดังนี้
1. ทบทวนแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ พร้อม
ทั้ง นํา ผลการดํา เนิ น การตามมาตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ซึ่ งมีผลการดําเนินงานที่สามารถรณรงค์หรื อส่ งเสริ มเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริ ตได้ และจากการเข้า
ตรวจสอบระบบการรับฟั งข้อร้องเรี ยนของส่ วนราชการ ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริ การ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ กระทรวงยุติธรรม ซึ่ งไม่พบข้อร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
มาพิจารณาประกอบ
2. วิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบตั ิราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยเสี่ ยงที่อาจเป็ นเหตุทาํ ให้
1) การปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่ขาดหรื อมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2 ) การปฏิบตั ิหน้าที่ไปในทางที่ทาํ ให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความ
มีจริ ยธรรม
3) การปฏิบตั ิหน้าที่โดยการขาดการคํานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลดังนี้
การดําเนินการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในปี งบประมาณ 2552 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะได้ดาํ เนิ นการจัดทําแบบสอบถามการสร้างราชการใสสะอาด เพื่อสํารวจ
ความคิดเห็น ทัศนคติ เกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จากบุคคลที่ได้รับบริ การหรื อเคยติดต่อ
หรื อมี ส่วนได้เสี ยกับ สบน. และนําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่ างๆ ที่ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนมาตรการ และ/หรื อวาง
แนวทางหรื อมาตรการเพื่อป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ เห็นว่าการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงที่ ก่อให้เกิ ดการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบในการปฏิ บตั ิ ราชการนั้น นอกจากใช้ขอ้ มูลที่ ได้รับจาก
แบบสอบถาม ควรนําข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย ดังนั้นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ที่ก่อให้เกิดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ จึงได้นาํ
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยใช้ขอ้ มูลจากการดําเนิ นการของศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด
ข้ อมูลจากการดําเนินการของศูนย์ ประสานราชการใสสะอาด
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริ หารงานการสร้างราชการใสสะอาด โดยมีกลุ่มงานประจําศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 3 กลุ่มงาน
ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและวิธีการทํางาน
2. กลุ่มงานส่ งเสริ มแผนการสร้างราชการใสสะอาดและจริ ยธรรม
3. กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่ งใสและประเมินความใสสะอาด
โดยการดําเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มีดงั นี้
 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ ยงต่ อการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย
- กระบวนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ เ งิ น และมี ช่ อ งทางที่ จ ะทํา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้า หน้า ที่ ซึ่ งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรื อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้าง
อุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์จากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่ งผลทางลบต่อผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
 โดยมีกระบวนงานทีเ่ ข้ าข่ ายมีโอกาสเสี่ ยงต่ อการทุจริตประพฤติมิชอบ
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริ การ
ั ฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผทู ้ ี่จะเข้า
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุ ภณ
ประมูลหรื อขายสิ นค้า

- การตรวจรับวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
- การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
 ความเสี ยหายทีจ่ ะเกิดขึน้ หากไม่ มีการป้องกันทีเ่ หมาะสม
- สู ญเสี ยงบประมาณ
- ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสี ยชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
 แนวทางการป้ องกัน
1. การเสริ มสร้ างราชการใสสะอาดให้กบั ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ เช่น
- การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้าง
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
- เผยแพร่ ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึ กอบรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั เจ้าหน้าที่
- การส่ งเสริ มให้ผบู ้ งั คับบัญชา เป็ นตัวอย่างที่ดี
2. การป้ องกันเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมที่อาจเป็ นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคลที่โปร่ งใส
และเป็ นธรรม
- การเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ก ารรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทีก่ ่ อให้ เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะได้กาํ หนดพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ การทุจริ ตประพฤติมิชอบ
จํานวน 8 พฤติกรรม ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การรับผลประโยชน์จากการที่ดาํ รงตําแหน่ง
การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
การสมยอมในการประมูล โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน
การประพฤติมิชอบในด้านการเงิน การคลัง หรื อการเบิกจ่ายงบประมาณ
การใช้ขอ้ มูลความลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็ นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอาํ นาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
การให้ของขวัญ/สิ นนํ้าใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า

ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบตามแนวทางการวิเคราะห์
ความเสี่ ย ง สํานัก งานบริ ห ารหนี้ สาธารณะจึ ง ได้วิ เ คราะห์ ถึง โอกาสและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมทั้ง 8 พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกณฑ์ การวิเคราะห์ โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
เกิดขึ้นประจํา
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เกิดขึ้นบ้าง
เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นยาก

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

2. ระดับของผลกระทบทีเ่ กิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกณฑ์ ผลกระทบต่ อปัจจัยความความเสี่ ยง
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
รุ นแรงมาก
รุ นแรง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คะแนน
5
4
3
2
1

3. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ปัจจัยเสี่ ยง
1. การรั บ ผลประโยชน์ จ ากการที่ ด ํา รง
ตําแหน่ง
2. การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
3 . ก า ร ส ม ย อ ม ใ น ก า ร ป ระ มู ล โ ด ย มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การประพฤติมิชอบในด้านการเงิน การ
คลัง หรื อการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. การใช้ขอ้ มูลความลับของทางราชการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
6. การช่ วยญาติมิตรให้ได้งานอย่าง ไม่
เป็ นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอาํ นาจ
7. การใช้ทรั พ ย์สินของทางราชการเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว
8. การให้ ข องขวัญ /สิ น นํ้ าใจ เพื่ อ หวัง
ความก้าวหน้า

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ ยง

การจัดลําดับ
ความเสี่ ยง

2

5

10

1

2

5

10

1

1

4

4

4

1

5

5

3

1

5

5

3

3

3

9

2

3

1

3

5

3

1

3

5

4. การวิเคราะห์ ระดับของความเสี่ ยง
5
4
ผลกระทบ 3
ของความ 2
เสี่ ยง
1


O
O
O
X
X
X
1
2
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง


O
O
X
X
3



O
O
X
4




O
O
5


O
X
-

มีความเสี่ ยงสู งมาก
มีความเสี่ ยงสู ง
มีความเสี่ ยงปานกลาง
มีความเสี่ ยงตํ่า

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ ยงออกเป็ น 5 ระดับ คือ สู งมาก สู ง
ปานกลาง ตํ่า ตํ่า มาก โดยสามารถสรุ ป ข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ประจํา ปี
งบประมาณ 2552 มี 8 ปั จจัยเสี่ ยง ดังนี้
1. มีความเสี่ ยงสูงมาก
2. มีความเสี่ ยงสูง
3. มีความเสี่ ยงปานกลาง
4. มีความเสี่ ยงตํ่า
5. มีความเสี่ ยงตํ่ามาก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
2
1
2

ปัจจัย
ปัจจัย
ปัจจัย
ปัจจัย
ปัจจัย

3. วิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่อาจจะก่ อให้ เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบ
ของโครงการสํ าคัญที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 โครงการ สู งสุ ด 3
อันดับแรก
โครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 โครงการ
สู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) แผนงานการบริ หารการชําระหนี้ของรัฐบาล
(2) โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ที่ปรึ กษาไทย
กระทรวงการคลัง (สบค.)
(3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ(IT)

(1) แผนงานการบริ หารการชําระหนี้ของรัฐบาล
ประเด็นความเสี่ ยง
โอกาสของการเกิด
ด้ านการทุจริต
ความเสี่ ยง
1. อาจจะใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว
2
ในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบ

ดัชนีความเสี่ ยง

5

10

2. ก่ อนจะมี การบิ ตเพื่อชําระหนี้
อาจมี ข ้อ มู ล รั่ ว ไหลไปยัง ผู ้ที่
เกี่ยวข้อง

1

5

10

3. อาจมี ก ารเรี ย กรั บ หรื อ ได้รั บ
สิ นบนของผูท้ ี่มาติดต่อ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลก่อนการบิต

1

5

5

(2) โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ที่ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลัง(สบค.)
ประเด็นความเสี่ ยง
โอกาสของการเกิด
ด้ านการทุจริต
ความเสี่ ยง
1. อาจมีการฮั้วประมูลในเรื่ อง
1
ของการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลฯ

ผลกระทบ

ดัชนีความเสี่ ยง

4

4

2. อาจมี การติ ดสิ นบนในเรื่ อง
ของจัดซื้อจัดจ้าง

2

5

10

3. อาจเกิ ด การล๊ อ คสเปคของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2

5

10

(3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ(IT)
ประเด็นความเสี่ ยง
ด้ านการทุจริต
1. อาจจะมีการเลือกคุณสมบัติให้
ตรงกับ บริ ษ ัท ที่ ต ้อ งการ โดย
อ า จ จ ะ มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง
ค่าตอบแทนต่างๆ

โอกาสของการเกิด
ความเสี่ ยง
2

ผลกระทบ

ดัชนีความเสี่ ยง

5

10

2. อาจมีการติดสิ นบนในขั้นตอน
การจัดซื้ อจัดจ้างหรื อตรวจรั บ
พัสดุ ซึ่งไม่มีคุณภาพ

2

5

10

3. การจัดซื้ อจัดจ้างอาจมี การฮั้ว
ประมูลของบุคคลภายนอก

1

4

4

3. นําข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้
แผนปฏิบตั ิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
สํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
สํา นัก งานบริ ห ารหนี้ สาธารณะได้ร วบรวมข้อ มู ล จากการประมวลผลในภาพรวมของการ
ดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ัติ การราชการใสสะอาดของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ข้อมูลการรับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตจากระบบรับฟังข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบ และข้อมูลจากการจัดทําแบบสอบถามการสร้างราชการใสสะอาด รวมถึงการวิเคราะห์เป็ นข้อมูล
ประกอบในการจัดทําแนวทาง/ข้อเสนอแนะปรับปรุ งแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555
การประมวลผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ข้างต้น สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะได้มีแนวคิดที่
จะเสนอแนะ กํา หนดแนวทางและมาตรการที่ จ ะปรั บ ปรุ งการดํา เนิ น การสร้ า งราชการใสสะอาด
ให้สอดคล้องกับแนวทางของการสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารงานของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ
ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น นอกจากนั้น สํานักงานบริ หาร หนี้สาธารณะยังตระหนักถึงภัย
ของการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการสร้างราชการใสสะอาด การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต เนื่ องจากเห็นว่าในการดําเนิ นการเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สังคมให้ความสําคัญ
แต่มีความเป็ นนามธรรมค่อนข้างมาก จึ งจําเป็ นต้องมี กระบวนการปลูกฝั งจิ ตสํานึ กของภาคสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์กรหน่วยงานภาครัฐจําเป็ นที่จะต้องมีการรณรงค์กระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีค่านิ ยมและร่ วมกันต่อต้านการทุจริ ต มีการริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และเอื้อต่อการ
เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั สังคมอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนร่ วมมือกันพัฒนาความโปร่ งใสใน
การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐให้บงั เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
และประเทศชาติ
ดังนั้น สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็ นหน่วยงานของ
รัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดําเนิ นการตามมาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบในหน่ วยงานราชการไทย และดําเนิ นการสร้ างราชการใสสะอาดอย่างจริ งจัง โดยมี กระบวนการ
ดําเนินการที่สาํ คัญเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. ส่ งเสริ มให้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของสํานัก งานบริ หารหนี้ สาธารณะให้ทวั่ ถึ งและครอบคลุมทั้งหน่ วยงาน โดยผ่านกระบวนการ
ฝึ กอบรม และการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการ
เสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ มี ค่ า นิ ย มและทัศ นคติ ที่ ถู ก ต้อ งสอดคล้อ งตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ และข้อบังคับสํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณะว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
2.
รณรงค์สร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม และการ
ป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบให้กบั เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งร่ วมกันสร้าง
มาตรการให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบเกี่ ยวกับภัยของการทุจริ ตประพฤติมิชอบ เพื่อการปฏิบตั ิ งานได้อย่าง
ถูกต้องและมีความเหมาะสม
3. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของเครื อ ข่า ยราชการใสสะอาดทั้ง จากหน่ ว ยงานราชการ
รวมทั้ง ภาคประชาชนให้เ ข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง มากยิ่งขึ้ น รวมทั้ง เพื่อร่ ว มสร้ างแนวทางและมาตรการในการ
เสริ มสร้างราชการใสสะอาด มีก ระบวนการตรวจสอบที่รัด กุม ลดโอกาสการทํา ทุจ ริ ต และประพฤติ
มิชอบให้น้อยลง อีกทั้งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้ดียงิ่ ขึ้น
4. ปรับปรุ งระเบียบ กฎหมาย หรื อกระบวนการ/ขั้นตอนการทํางาน เพื่อลดโอกาสการทุจริ ต
โดยกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน
5. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
6. จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนิ นการตามมาตรการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และการสร้างราชการใสสะอาดของสํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณะ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้บรรลุผลตามที่กาํ หนด

7. จัดกิจกรรมให้รางวัล ยกย่องเชิดชูคนดี เพื่อกระตุน้ และเสริ มสร้างให้ขา้ ราชการมีจิตสํานึก
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน สร้างแบบอย่างที่ดีให้กบั เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานได้ทราบว่าบุคคลที่ประพฤติดีและ
ถูกต้องนั้น ควรมีลกั ษณะเช่นใด ซึ่ งเป็ นการปลุกกระแสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกิดความตื่นตัวและหัน
มาใส่ ใจการทําความดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรมกันมากขึ้น
เพื่อให้การจัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต 4 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ปลูกจิตสํ านึก ค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้ างวินัยแก่ ทุกภาคส่ วน
รวมพลังแผ่ นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งแก่ หน่ วยงานต่ อต้ านการทุจริต
เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งแก่ หน่ วยงานต่ อต้ านการทุจริต

โดยการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์มีวตั ถุประสงค์และมาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปลูกจิตสํ านึก ค่ านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้ างวินัยแก่ทุกภาคส่ วน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสร้ า งวิ นัย ให้กับ ข้า ราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ให้มีจิตสํานึ กรับผิดชอบ มีค่านิยม ทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์ให้มีวินยั เคารพกฎระเบียบ โดยมีมาตรการ
ดังนี้
1. 1 ส่ งเสริ มการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่ งเสริ มให้ความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
1.2 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั แก่ขา้ ราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ ได้แก่
- ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน
บริ หารหนี้สาธารณะ และข้อบังคับสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณะ
- การส่ งเสริ มพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาข้าราชการแก่เจ้าหน้าที่

1.3 ผลักดันให้เกิ ดค่านิ ยมเชิ ดชู ความดี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และรั งเกี ยจการทุ จริ ตเป็ น
ค่านิยมร่ วมกันของหน่วยงาน ได้แก่
- จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูคนดีของหน่วยงาน โดยการคัดเลือกและประกาศเกียรติ
คุณ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
- ส่ งเสริ มบทบาทผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็ นตัวอย่างที่ดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 รวมพลังแผ่ นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต โดยการส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังและตรวจสอบการทุจริ ต การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการ
ทุจริ ตอย่างทัว่ ถึง และการสร้างความเข้มแข็งแก่เครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ต โดยมีมาตรการ ดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริ ต ได้แก่
- มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องการทุจริ ตประพฤติมิชอบอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
รวบรวมข้อ มูล ข่า วสารที่ เ กี่ ย วข้อ งด้า นการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจ ริ ต เพื่อ ให้เ ครื อ ข่า ยที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับ ทราบข้อมูลข่า วสารที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
- ประกาศแนวทางการป้ องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่ องการรับของขวัญสิ นนํ้าใจ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รวมถึงประชาชนทราบโดยทัว่ กัน
- การกําหนดหรื อปรับปรุ งแก้ไขหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรื อแนวทางการปฏิบตั ิ
ราชการที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
2.2 เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม ได้แก่
- จัด ทํา ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น แจ้ง เบาะแสข้อ มูล ด้า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ และพัฒนาช่องทางดังกล่าวให้ง่ายและสะดวก
3. การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่าย
- เสริ มสร้างศักยภาพเครื อข่ายให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของเครื อข่ายอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
- การพัฒนาเครื อข่ายราชการใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งแก่หน่ วยงานต่ อต้ านการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบและกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยมีมาตรการ ดังนี้
3.1 เสริ มสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง
- เสริ มสร้างการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาบุคลากรของ
กลุ่มตรวจสอบภายในให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น และพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ แผนบริ หารความเสี่ ยง
และแผนควบคุมภายในให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
- ไม่สนับสนุนและไม่ให้ความร่ วมมือกับเอกชนที่มีประวัติทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งแก่หน่ วยงานต่ อต้ านการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม และจริ ยธรรมของบุคลากรด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต เสริ มสร้างองค์ความรู ้ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการ
ดังนี้
4.1 จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคลที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม
4.2 ส่ งเสริ มการสร้างองค์การจัดการความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตประพฤติมิชอบอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง
4.3 การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ และเสริ มสร้างความรู ้แก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้าน
ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านงานบริ หารงานบุคคลให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม และมีประสิ ทธิภาพ

จัดทําโดย : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
มีนาคม 2553

แผนปฏิบตั ิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์
1. ปลูกจิ ตสํานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างวินยั แก่ทุกภาคส่วน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้ วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด
เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

1.1 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ ยวกับการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ

- ความถี่ ในการเผยแพร่เรื่ องเศรษฐกิจ เพื่ อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ
พอเพียงให้ กบั
และลูกจ้ างของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะมีความรู้ ความเข้ าใจที่
- ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่ ทรี่ ับทราบเรื่ อง ถูกต้ องตามหลักการเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้ างของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ข้ าราชการ และลูกจ้ างของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
- การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้ าราชการแก่เจ้ าหน้ าที่

- ความถี่ ในการเผยแพร่จรรยาบรรณ
ของข้ าราชการและลูกจ้ างสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะและข้ อบังคับ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะว่าด้ วย
จรรยาข้ าราชการ สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

เจ้ าหน้ าที่ ของ สบน. รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ข้ าราชการและลูกจ้ าง สบน.

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

ผู้บังคับบัญชาเป็ นตัวอย่างที่ ดีของการ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด และสํานักงาน

1.3 ผลักดันให้ ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่ อสัตย์
สุจริต และรังเกียจการทุจริตเป็ นค่านิยมร่วมกันของ

- สัดส่วนของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งรับทราบ
จรรยาบรรณของข้ าราชการและลูกจ้ าง
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ
ข้ อบังคับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้ วยจรรยาข้ าราชการ สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
- จํานวนข้ อร้ องเรียนเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของผู้บังคับ

ยุทธศาสตร์

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้ วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด
เป้าหมาย

หน่วยงาน
บัญชาที่ มีต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา
- จัดให้ มีการยกย่อง เชิดชูคนดีของหน่วยงาน โดย
การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบ
- ส่งเสริมบทบาทผู้บังคับบัญชาให้ เป็ นตัวอย่างที่ ดี
2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้ านการทุจริต
ความถี่ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
- มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องการทุจริตประพฤติ เรื่ องการทุจริตประพฤติมิชอบ
มิชอบอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
- รวบรวมข้ อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้ องด้ านการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่ อให้ เครือข่าย
ที่ เกี่ ยวข้ องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้ องกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต
- ประกาศแนวทางการป้ องกันความขัดแย้ ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเรื่ องการ
รับของขวัญสินนํา้ ใจ โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ กบั ข้ าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้ าง รวมถึงประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- การกําหนดหรือปรับปรุงแก้ ไขหลักเกณฑ์
ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติราชการที่ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ผูร้ บั ผิดชอบ
เลขานุการกรม

เจ้ าหน้ าที่ ของ สบน. รับทราบและมี
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้ วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด
เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

2.2 เสริมสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วม
- จัดทําช่องทางการร้ องเรียน แจ้ งเบาะแส
ข้ อมูลด้ านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ งเบาะแสเรื่ องการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ สะดวก

มีช่องทางให้ ผ้ ูรับบริการ/ประชาชนแจ้ ง ผู้รับบริการ/ประชาชนทราบถึงการ
ข้ อมูล หรือร้ องเรียนกรณีทุจริตประพฤติ ดําเนินการด้ านข้ อมูลข่าวสารเรื่ องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิชอบ

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

2.3 การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่าย
- เสริมสร้ างศักยภาพเครือข่ายให้ เข้ มแข็ง
และยั่งยืน รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่ายอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่ อง

มีการจัดทําทําเนียบเครือข่ายราชการใส
สะอาด เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ด้านการ
สร้ างราชการใสสะอาด

สบน. มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ด้าน
การสร้ างราชการใสสะอาด และด้ าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

- การพัฒนาเครือข่ายราชการใสสะอาด
3. เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต

3.1 เสริมสร้ างการตรวจสอบให้ มีความเข้ มแข็ง
- ส่งเสริมให้ มีการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการวางระบบ
ควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ
- ไม่สนับสนุนและไม่ให้ ความร่วมมือกับเอกชนที่ มี
ประวัติทุจริต

- มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/โครงการที่ ชัดเจนเชื่ อมโยง
กับผลสัมฤทธิ์
- มีการตรวจสอบประวัติของเอกชนที่ จะ
ว่าจ้ างกับกรมบัญชีกลางก่อนการว่าจ้ าง

- เพื่ อให้ สบน. มีระบบตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนเชื่ อมโยง
กับผลสัมฤทธิ์
- สบน. ไม่ดาํ เนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
กับเอกชนที่ มีประวัติการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน/
สํานักงานเลขานุการกรม

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

4.1 จัดทําหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคล
ที่ โปร่งใสและเป็ นธรรม

- ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งรับทราบ
หลักเกณฑ์การเลื่ อนตําแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบของ
หน่วยงาน

เพื่ อให้ สบน. มีหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลที่ เป็ นธรรมเพื่ อให้
ได้ คนดี มีความสามารถ มุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

สํานักงานเลขานุการกรม

ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้ วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด
เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

- จํานวนข้ อร้ องเรียนเกี่ ยวกับการ
เลื่ อนตําแหน่ง หรือพิจารณาความดี
ความชอบที่ ไม่เป็ นธรรม
- ร้ อยละของข้ าราชการ พนักงาน
4.2. ส่งเสริมการสร้ างองค์การจัดการความรู้ด้าน
การต่อต้ านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็ นระบบ ราชการ และลูกจ้ างที่ เข้ าร่วมโครงการ
จัดการความรู้ด้านการต่อต้ านทุจริต
และต่อเนื่ อง

4.3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
เสริมสร้ างความรู้แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้ าน
การเงิน ด้ านพัสดุ และด้ านงานบริหารงานบุคคลให้
มีความโปร่งใส เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ

จัดทําโดย : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วันที่ 31 มีนาคม 2553

เพื่ อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้ างที่ เข้ าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้ าใจในด้ านการต่อต้ านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ของ สบน. มีความ
สัดส่วนของการร้ องเรียนเนื่ องมาจาก
เข้ าใจที่ ถูกต้ องตามระเบียบที่
การบริหารงานด้ านการเงิน ด้ านพัสดุ
และด้ านงานบริหารงานบุคคลไม่โปร่งใส เกี่ ยวข้ องในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องและมีประ
สิทธิภา

ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด

สํานักงานเลขานุการกรม

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2555)
สํานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์
1. ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และสร้ างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

2. รวมพลังแผ่นดินป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

3. เสริมสร้ างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้ านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
1.1 ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
1.3 ผลักดันให้ ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่ อสัตย์สจุ ริต และรังเกียจ
การทุจริตเป็ นค่านิยมร่วมกันของหน่วยงาน
2.1 ประชาสัมพันธ์ต่อต้ านการทุจริต
2.2 เสริมสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วม
2.3 การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่าย

3.1 เสริมสร้ างการตรวจสอบให้ มีความเข้ มแข็ง

ตัวชี้ วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย
ร้ อยละของข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ าง
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ ผ่านกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึก มีความเข้ าใจและประยุกต์ใช้ หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบตั ิราชการ
และการดําเนินชิวิต
- ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมด้ านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดําเนินงาน
- จํานวนเครือข่ายป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
เพิ่ มขึ้น
- ร้ อยละของความพึงพอใจของผู้ปฏิบัตงิ านที่
เกี่ ยวข้ องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
- ร้ อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้ บริการที่ โปร่งใสและเป็ นธรรม

4. สร้ างบุคลากรมืออาชีพป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

4.1 จัดทําหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคลที่ โปร่งใสและ
เป็ นธรรม
4.2 ส่งเสริมการสร้ างองค์การจัดการความรู้ด้านการต่อต้ านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง
4.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสร้ างความรู้แก่
บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้ านการเงิน ด้ านพัสดุ และด้ านงานบริหารงาน
บุคคลให้ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ

- ร้ อยละของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งรับทราบหลักเกณฑ์การ
เลื่ อนตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของ
หน่วยงาน
- ร้ อยละของข้ าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้ างที่ เข้ าร่วมโครงการจัดการความรู้ด้านการ
ต่อต้ านทุจริต

