สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๔๐๑๒

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต ส านั กงานป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน
(สานั กงาน ปปง.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ น าแนวทางและมาตรการตามยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้ ว ย
การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐแปลงไปสู่ การปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จของ
การดาเนิ น การตามมาตรการการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในการจัดทาแผนฯ สานักงาน ปปง. ได้ดาเนินการ
ตามขั้น ตอนที่ ส านั กงาน ก.พ.ร. กาหนด กล่ าวคือ (๑) ทบทวน และวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา (๒) วิเคราะห์ผล
การสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติ
มิ ช อบ ของส านั ก งาน ปปง. ตามที่ ได้ มี ก ารส ารวจ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) วิ เคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒และ ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและ
เครื่ องมื อในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตของส านั กงาน ปปง. ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงาน ปปง. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ฉบับนี้ ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้ และ/หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เมษายน ๒๕๕๔

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลองค์กร
๑.๑ วิสัยทัศน์
๑.๒ พันธกิจ
๑.๓ ภารกิจหลักตามกฎหมาย
๑.๔ ค่านิยมหลัก
๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
๑.๖ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ส่วนที่ ๒ แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตำมตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ในระดับคะแนนที่ ๑ ของสำนักงำน ปปง.
๒.๑ การทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสานักงาน ปปง. และผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา
๒.๒ การวิเคราะห์ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสานักงาน ปปง. ตามที่ได้
มีการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของสานักงาน ปปง.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
ส่วนที่ ๓ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของ
สำนักงำน ปปง. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๑ หลักการและเหตุผล
๓.๒ วัตถุประสงค์
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๒
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๑๘
๒๒
๒๒
๒๒

หน้ำ
๓.๓ เป้าหมาย
๓.๔ การติดตามและการรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๕ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ปปง. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ภำคผนวก
ก. แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ค. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่
การปฏิบัติ
ง. คาสั่งสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ๒๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ สั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สานักงาน ปปง.
จ. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๒
๒๓
๒๔

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลองค์กร
สานั กงานป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เป็นส่ วนราชการที่ไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ตามหมวด ๒๑ มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน้าที่
หลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมี เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ นเป็ นผู้ ควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานและ
บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงาน มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ กรหลั กในการป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อมุ่ งสู่
มาตรฐานสากล
๑.๒ พันธกิจ
๑. กาหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัด
วงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
๒. ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
๔. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน
๖. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
๑.๓ ภำรกิจหลักตำมกฎหมำยของหน่วยงำน
๑. ดาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงาน
ธุรการอื่น
๒. รับรายงานการทาธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับ

รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

-๒๓. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมู ลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมเพื่ อปฏิ บั ติการตามพระราชบั ญญั ติ นี้

หรือกฎหมายอื่น
๔. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับการทาธุรกรรม
๕. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
๖. จัดให้ มี โครงการที่ เกี่ยวกั บการเผยแพร่ความรู้ การให้ การศึกษาและฝึ กอบรมในด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าว
๗. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๔ ค่ำนิยมหลัก (Core values)
กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพและยุติธรรม
๑. กล้าหาญ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
๒. มุง่ มั่น หมายถึง การมีจุดประสงค์ เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่จะต้องตัดวงจรเครือข่าย
อาชญากรรมให้ผลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๓. สุจริต หมายถึง เจ้าหน้ าที่ทุกคนต้องยึดถือในความซื่อสัต ย์ สุ จริต ต่ อตนเอง ต่อหน้ าที่
และต่อผู้อื่น
๔. ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่จะต้อง ดีที่สุด เร็วที่สุด และประหยัดที่สุด
๕. ยุติธรรม หมายถึง ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
๑.๕ ประเด็นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของสำนักงำน ปปง.
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
สร้างความเชื่อมั่นในสังคมมุ่งสู่มาตรฐานสากล
๒. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาองค์กร จัดการองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน

-๓ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
๓. เป้าประสงค์
(๑) มีมาตรการในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่มาตรฐานสากล
(๒) มีกลไกและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
(๓) เป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ บุ คลากรมี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร และผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(๔) การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพโดยรัฐและประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด
(๕) พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจ รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประชาชนรับรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานของสานักงาน ปปง. และสานักงาน ปปง.
มีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของสานักงาน ปปง.
๑.๖ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Outcome)
๑. เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ไม่ให้ ผู้ ประกอบอาชญากรรมซึ่ งกระทาความผิ ดกฎหมาย
บางประเภทน าเงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด มากระท าการในรู ป แบบต่ า งๆ อั น เป็ น
การฟอกเงิน เพื่อนาเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทาความผิดต่อไปได้อีก
๒. กาหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ ๒
แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำมตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระดับคะแนนที่ ๑ ของสำนักงำน ปปง.
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงาน ปปง. ได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด กล่าวคือ
๒.๑ ทบทวน และวิ เคราะห์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ของ
สานั กงาน ปปง. และผลการดาเนิ น การตามแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของ
สานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา
๒.๒ วิเคราะห์ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสานักงาน ปปง. ตามที่ได้มีการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
มาเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต ของส านั ก งาน ปปง.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสานักงาน
ปปง. และผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ของ
สานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา
คำอธิบำย ทบทวนและวิเครำะห์ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ของจั งหวัด และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิบัติ กำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ส่วนรำชกำร/จังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยสรุปข้อดี ข้อเสียและผลสำเร็จ
ของกำรด ำเนิน กำรตำมโครงกำร/กิจ กรรม ปัญ หำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในกำรดำเนิน กำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

-๕ยุทธศำสตร์ที่ ๑

เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
มำตรกำรที่ ๑ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภิบำล
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้าง จานวนกิจกรรม ดาเนินการได้ ๔ กิจกรรม
จิตสานึกให้กับข้าราชการสานักงาน
ที่ดาเนินการ/
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปปง.
๔ กิจกรรม
คือ มีบุคลากรของสานักงาน
ปปง. เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างจิตสานึกให้กับ
ข้าราชการสานักงาน ปปง.
จานวน ๔ กิจกรรม
ดังนี้
(๑) นิมนต์พระมาเทศน์
มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ปปง. เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๑๗๖ คน
(๒) ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการวิปสั สนา
กัมมัฏฐาน มีข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของ
สานักงาน ปปง.
เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม จานวน
๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น
๑๓ คน
(๓) ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
“หลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล”
จานวน ๙ คน

ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างจิตสานึกให้กับ
ข้าราชการสานักงาน ปปง.
ได้รับการพัฒนาจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวินัยในการปฏิบัตริ าชการ
อย่างมีธรรมาภิบาล
ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-๖โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
(๔) ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการรณรงค์เผยแพร่
เพื่อการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการรักษา
จรรยาข้าราชการ :
จาขึ้นใจ ๓ จานวน
๑ คน
มำตรกำรที่ ๒ ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนกิจกรรม ดาเนินการได้ ๓ กิจกรรม
ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕ คือ
ข้าราชการประหยัดและใช้ทรัพยากร ที่ดาเนินการ/
๔ กิจกรรม
(๑) ลดการใช้กระดาษ :
อย่างคุ้มค่า
ลดได้ร้อยละ ๕
(๒) ลดการใช้วัสดุสานักงาน :
ลดได้ร้อยละ ๑๖.๗๐
(๓) จัดโครงการให้ความรู้
ในการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบ
มีส่วนร่วมของข้าราชการ
และพนักงานราชการ
สานักงาน ปปง.
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน ๖๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๖๖ ของ
เป้าหมายตามแผนฯ
(๔) ลดการเดินทางไป
ราชการ : เพิ่มขึ้นร้อยละ
๙.๘๙ เนื่องจากมีการ
ปรับแผนการปฏิบตั ิงาน
จึงทาให้มีการเดินทาง
ไปราชการมากกว่า
ปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

การดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
และสร้างจิตสานึกให้
ข้าราชการประหยัดและ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ปปง. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนาหลักการ
ดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
ในการปฏิบัตริ าชการด้วย

-๗โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรที่ ๓ เสริมสร้ำงค่ำนิยม กำรยกย่อง เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้ำนกำรทุจริต
คัดเลือกข้าราชการดีเด่นที่มีความ
จานวน
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐
การยกย่องเชิดชูเกียรติของ
ประพฤติดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการ
คือ สามารถคัดเลือก
ข้าราชการผูม้ ีความประพฤติดี
ดีเด่น/๒ คน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
และมีความซื่อสัตย์สุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญ
๒๕๕๒ ได้ จานวน ๒ คน
และกาลังใจให้แก่ข้าราชการ
ผู้มีความประพฤติดี รวมทั้ง
ยังถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการท่านอื่น และเป็น
แบบอย่าง (Role Model)
ในการปฏิบัตติ นต่อข้าราชการ
ท่านอื่นได้ เพื่อยึดถือ และ
ปฏิบัติสบื ต่อไป

ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
 ข้อดี
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
จิตสานึกในการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง ถือเป็นการเสริมสร้างค่านิยม การยกย่อง เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการสานักงาน ปปง.
 ข้อเสีย
ไม่มี
 ผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
สานักงาน ปปง. สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
หรือคิดเป็นร้อยละของความสาเร็จเทียบกับเป้าหมาย ได้เท่ากับ ร้อยละ ๙๑.๖๗
ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิม ทาให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ไม่กระจายครอบคลุมไปยังข้าราชการส่วนใหญ่
-๘๒. การเดินทางไปสารวจและตรวจสอบทรัพย์สินในบางคดี เป็นกรณีเร่งด่วน ต้องรีบดาเนินการ

มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ทาให้การเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘๙
เนื่องจากต้องปรับแผนการปฏิบัติงานทาให้มีการเดินทางไปราชการมากกว่าปีที่ผ่านมา
๓. มีข้าราชการเดินทางไปราชการและมีการจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่สานักงาน

ปปง. จัดโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ สานักงาน ปปง. ทาให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ ๒๗.๖๑ เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนฯ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ
๑. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือประชาสัมพันธ์อย่างเฉพาะเจาะจง ไปยังกลุ่มบุคคลที่ยังไม่เคย
เข้าร่วมโครงการให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
๒. วางแผนการเดินทางไปสารวจและตรวจสอบทรัพย์สินล่วงหน้า
๓. หลีกเลี่ยงการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ไม่ให้ ตรงกับการจัดฝึกอบรม/
สัมมนาของหน่วยงานอื่น”
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๑. จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส จานวนช่องทาง ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ ๑. ประชาชนมีช่องทางในการ
ด้านการป้องกันและปราบปราม ในการรับแจ้ง มีจานวนช่องทางในการรับแจ้ง
แจ้งเบาะแสหลากหลาย
เบาะแสฯ/
เบาะแส จานวน ๗ ช่องทาง
การทุจริตให้มีความสะดวก
ช่องทาง ซึ่งทาให้สามารถ
๗ ช่องทางฯ
รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
(๑) โทรศัพท์
เลือกใช้ช่องทางที่ตนเอง
เชื่อมั่นว่ามีความสะดวก
(๒) จดหมายปิดผนึก
รวดเร็ว และปลอดภัย
(๓) ไปรษณีย์
ได้ตามความประสงค์
(๔) ระบบ Call Center
๒. สานักงาน ปปง. ได้รับ
(๕) Website สานักงาน
ข้อมูลเบาะแสจาก
ปปง.
ประชาชน ซึ่งเป็น
(๖) ตู้รับฟังความคิดเห็น
ประโยชน์ต่อการ
(๗) โทรสาร
ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

-๙โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
๒. สารวจความคิดเห็นของประชาชน จานวนผู้ที่ได้รับ ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๑๙
คือ มีจานวนผู้ที่ได้รับการ
การสารวจ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น/ สารวจความคิดเห็น ๑๑๙ คน
สถานการณ์ด้านการทุจริตและ
อย่างน้อย
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
๑๐๐ คน
สานักงาน ปปง.

๓. ศึกษา วิจัย ด้านพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

จานวนรายงาน ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐
คือ โครงการวิจัยผ่าน
ผลการวิจัย/
ความเห็นชอบของ วช.
๑ เรื่อง
แต่ยังไม่สามารถดาเนินการ
วิจัยได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลลัพธ์
สานักงาน ปปง. ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการสานักงาน
ปปง. อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการวิจัยของสานักงาน
ปปง. ได้รับอนุมตั ิ และ
สามารถดาเนินการวิจัยได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
 ข้อดี
การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ : บู ร ณาการหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ถื อ เป็ น การส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
 ข้อเสีย
ไม่มี
 ผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
สานักงาน ปปง. สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
หรือคิดเป็นร้อยละของความสาเร็จเทียบกับเป้าหมาย ได้เท่ากับ ร้อยละ ๘๓

- ๑๐ ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการดาเนินการศึกษา วิจัย ด้านพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พบปัญหาในการดาเนินการ คือ กระบวนการจัดจางที่ปรึกษาค่อนข้างล่าช้า ทาให้
ไม่สามารถกันเงินงบประมาณได้
แนวทำงแก้ไขปัญหำ
จัดให้มีการวางแผนการดาเนินโครงการอย่างรัดกุม และจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรที่ ๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภำพ
ระดับ
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ สานักงาน ปปง. มีระบบและ
๑. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
ความสาเร็จของ ๑. ทบทวนกฎบัตรการ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้าง ๒. ตรวจสอบภายในและ
และถ่วงดุลการใช้อานาจ
ความแข็งแกร่ง
นาเสนอเลขาธิการ ปปง. ที่มีประสิทธิภาพ และการ
ให้แก่หน่วยงาน
บริหารงานของหน่วย
เรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในเป็นไป
๓. ดาเนินการประเมินและ
ภายใน/ระดับ ๕
จัดทาแบบประเมินตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในแล้ว
๔. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเข้ารับการฝึกอบรม
ในโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
จานวน ๑ คน

- ๑๑ โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน จานวนกิจกรรม ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ
ด้านการคุม้ ครองจริยธรรม
ที่ดาเนินการ/ มีการดาเนินงานตามโครงการ
๒ กิจกรรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
งานด้านการคุ้มครองจริยธรรม
ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
ดังนี้
๑. จัดตั้งกลุ่มงานคุม้ ครอง
จริยธรรม สานักงาน ปปง.
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม สานักงาน ปปง.
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๖๖.๖๗
๓. พัฒนาระบบการประเมินผลการ ระดับ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ได้รบั การ ความสาเร็จ
คือ มีผลการดาเนินงานใน
ยอมรับ และสามารถนามาใช้ได้ใน ในการพัฒนา ตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบการ
ในการพัฒนาระบบการ
ประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน”
การปฏิบัติงาน/ ในระดับ ๕ คะแนน
ระดับ ๓
ประเมินผลการ ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ
๔. ติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์และ
ปฏิบัติงานตาม มีรายงานประเมินผลการ
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
แผนยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
และแผนปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการฯ
การฯ โดย
กลุ่มวิชาการ นม.

ผลลัพธ์
สานักงาน ปปง. มีหน่วยงาน
และผูร้ ับผิดชอบในงาน
ด้านการคุม้ ครองจริยธรรม
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ
ดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
จริยธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน ปปง.
มีประสิทธิภาพ

สานักงาน ปปง. มีข้อมูล
ผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในสานักงาน
ปปง. เพื่อนาไปสู่การทบทวน
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

- ๑๒ โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรที่ ๒ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน ปปง. ต่อต้ำนกำรทุจริต
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ โครงสร้างอัตรากาลังของ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาโครงสร้าง ระดับ
มีผลการดาเนินงานในตัวชี้วัด สานักงาน ปปง. มีความ
อัตรากาลังของสานักงาน ปปง.
ความสาเร็จ
เหมาะสมและเอื้อต่อ
ในการปรับปรุง ระดับความสาเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง การปฏิบัติงาน
โครงสร้าง
ในระดับ ๒ คะแนน
อัตรากาลัง/
ระดับ ๒
๒. จัดจ้างบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงาน จานวนบุคลากร ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๒๑.๑๑ สานักงาน ปปง. มีจานวน
คือ มีการจ้างบุคลากรมาช่วย บุคลากรเพียงพอต่อการ
ที่จ้างมาช่วย
ปฏิบัติงานของสานักงาน ปปง. ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน/
โดยเป็น พนักงาน
๙๐ คน
บริษัทเอกชน จานวน ๘๗ คน
และเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน
๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๐๐ ของ
เป้าหมายตามแผนฯ
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ แนวทางการปฏิบัติงาน
จานวน
๓. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
ในหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สานักงาน ปปง.
หน่วยงานที่
สานักงาน ปปง. มีความ
จัดทาคู่มือการ ทุกหน่วยงานในสานักงาน
ปปง.
ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
ปฏิบัติงาน/
ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๒๕
มีระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุน
๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ร้อยละความ
คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งาน การปฏิบัติงานได้มี
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
พึงพอใจของ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ใช้งานระบบ ระบบสารสนเทศมีความ
พึงพอใจในระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ/
ที่ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

- ๑๓ ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
 ข้อดี
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ถือเป็นการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้
เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงานของ
สานักงาน ปปง. ในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย
 ข้อเสีย
ไม่มี
 ผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
สานักงาน ปปง. สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
หรือคิดเป็นร้อยละของความสาเร็จเทียบกับเป้าหมาย ได้เท่ากับ ร้อยละ ๑๑๔.๑๐
ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการด าเนิ น โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ คือ ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
แนวทำงแก้ไขปัญหำ
จัดให้ มี การวางแผนการดาเนิ น โครงการอย่างรัดกุม และจัดประชุม ร่ว มกับผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรที่ ๑ ส่งเสริมประพฤติตนตำมข้อบังคับสำนักงำน ปปง. ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร สำนักงำน ปปง. พ.ศ.๒๕๕๒
ร้อยละของ
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๑๓.๙๓ บุคลากรของสานักงาน ปปง.
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้าราชการและ คือ มีผู้ลงนามในเอกสารแสดง ตระหนักถึงความสาคัญและ
พนักงาน
เจตจานงในการปฏิบัติตาม
แนวทางการประพฤติตนตาม
สานักงาน ปปง. ว่าด้วยจรรยา
ราชการ
ข้อบังคับฯ จานวน ๑๘๘ คน ข้อบังคับสานักงาน ปปง.
ข้าราชการ สานักงาน ปปง.
ที่รับทราบ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับ/
สานักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๒
ร้อยละ ๗๕

- ๑๔ –
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ผลผลิต
ผลลัพธ์
มำตรกำรที่ ๒ พัฒนำสมรรถนะและควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ คือ ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่
๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จานวน
มีบุคลากรของสานักงาน ปปง. ได้รับมาใช้ประกอบการ
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่ม ข้าราชการ
ที่เข้ารับการ
เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ดาเนินการบริหารงานพัสดุ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ฝึกอบรม/
ปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่ม
ภาครัฐ เพื่อช่วยให้การ
พัสดุภาครัฐ : หลักสูตรมือใหม่” ๕ คน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ดาเนินงานด้านพัสดุของ
พัสดุภาครัฐ: หลักสูตรมือใหม่” สานักงาน ปปง. ถูกต้องตาม
จัดโดย คณะรัฐศาสตร์
ระเบียบ ลดโอกาสในการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น
๕ คน

ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
 ข้อดี
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ถือเป็นการส่งเสริมประพฤติตนตามข้อบังคับสานักงาน ปปง. ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ สานักงาน ปปง. พ.ศ.๒๕๕๒ และพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
 ข้อเสีย
ไม่มี
 ผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
สานักงาน ปปง. สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
หรือคิดเป็นร้อยละของความสาเร็จเทียบกับเป้าหมาย ได้เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๖.๙๗
ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ไม่มี
แนวทำงแก้ไขปัญหำ
ไม่มี

- ๑๕ ๒.๒ การวิเคราะห์ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสานักงาน ปปง. ตามที่ได้มีการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คำอธิบำย นำผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ ด้ ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร/จั งหวัด โดย น ำผลกำรสำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำวิเครำะห์ถึงควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกำรปรับปรุงมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กร และแนวทำงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของประชำชนและผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย โดยให้ สรุ ป ผลสำรวจใน
ประเด็น
(๑) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นต่อกำรเปิดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน และกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำร/กิจกรรม
ของหน่วยงำนว่ำมีควำมเหมำะสมในระดับใด (ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีควำมคิดเห็นต่อกำรเปิด
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสในระดับมำก ปำนกลำง น้อย ตำมข้อ ๓ ของแบบสอบถำม) พร้อมทั้งวิเครำะห์
ว่ำ มีปัจจัยหรือสำเหตุใดที่คำดว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นเช่นนั้น
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ได้ดาเนินการสารวจความ
คิดเห็ น เกี่ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ช อบของส านั กงาน ปปง. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่ อเดือ นกั น ยายน ๒๕๕๓ โดยมี จานวนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ท าการส ารวจทั้ งสิ้ น
จานวน ๑๑๙ คน โดยเป็ น ตัวแทนหน่ วยงานที่ติดต่อกับสานักงาน ปปง. ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒
ประชาชนผู้ใช้บริการ ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๗ และผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ
สานักงาน ปปง. ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๑ โดยผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญต่อ
ภาคประชาชนในการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งาน ปปง.
ในช่วงที่ผ่านมา (ตามข้อ ๓ ของแบบสอบถาม) สรุปได้ ดังนี้
๑. การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ภาคประชาชนในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ปปง. ในช่วงที่ผ่านมา โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ร้อยละ ๖๐.๕๐
๒. การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึง มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ ๖๐.๕๐
๓. การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่ ถู ก ต้ อ ง
ให้ทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น กฎระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรือบทลงโทษ
ผู้กระทาผิด เป็นต้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ ๖๐.๕๐
- ๑๖ ๔. การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ
เพื่อ ต่อต้านการทุ จ ริต หรื อเข้าร่ว มตรวจสอบการดาเนิ นงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง คื อ
ร้อยละ ๕๕.๔๖

สำเหตุที่คำดว่ำส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นต่อ
กำรเปิดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสฯ
การที่กลุ่มเป้าหมายมีประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้
ความสาคัญต่อภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ปปง.
ในช่วงที่ผ่านมา (ตามข้อ ๓ ของแบบสอบถาม) โดยมี
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ ๕๕.๔๖ –
ร้อยละ๖๐.๕๐) อาจเนื่องมาจากกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมูลการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงาน ปปง. จากัด อาทิ อาจจะไม่ทราบ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสของสานักงาน ปปง. ที่ได้จัดให้มี
ถึง ๗ ช่องทาง เป็นต้น

แนวทำงแก้ไข
ควรจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สานักงาน ปปง.
ได้จัดให้มีขึ้น

(๒) กลุ่ม เป้ ำ หมำยพบเห็ น หรื อ ได้ ยิน ได้ ฟั งจำกกำรบอกเล่ ำหรื อ สื่อต่ ำ ง ๆ เกี่ย วกั บ
รูปแบบพฤติกรรมกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริต หรือกำรปฏิบัติ หรือละเว้น กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร/จังหวัดในประเด็นใดบ้ำง (ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่พบเห็น หรือได้ ยินได้ฟัง
เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำร/จังหวัด ตำมข้อ ๕ ของแบบสอบถำม) โดยให้
วิเครำะห์ว่ำ ในแต่ละประเด็นมีปัจจัยหรือสำเหตุใดที่คำดว่ำ ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นเป็นเช่นนั้น
 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการทุจริ ต หรือส่อไปในทาง
ทุจ ริ ตหรือ การปฏิบั ติห รื อละเว้น การปฏิบั ติห น้ าที่ ของเจ้าหน้ าที่ ส านัก งาน ปปง. ที่ กลุ่ ม เป้ าหมายพบเห็ น
หรือได้ยิน/ได้ฟังจากการบอกเล่าหรือจากสื่อต่างๆ (ตามข้อ ๕ ของแบบสอบถาม) สรุปได้ ดังนี้
๑. ร้อยละ ๑๓.๔๕ เห็ นว่ามี การน าทรัพย์สิน หรือเวลาราชการไปใช้ป ระโยชน์
ส่วนตัว
๒. ร้อยละ ๑๑.๗๖ เห็นว่ามีการไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือบิดเบือนข้อมูล
๓. ร้อยละ ๙.๒๔ เห็นว่ามีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อแลกกับการละเว้นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
- ๑๗  ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
(ตามข้อ ๖ ของแบบสอบถาม) สรุปได้ ดังนี้
๑. ร้อยละ ๘๙.๙๒ เห็นว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจ
๒. ร้อยละ ๑๐.๐๘ เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเพิกเฉย หรือไม่แจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียนไปยังสานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต เช่น ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.)

ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ภาครัฐ (ส านั ก งาน ป.ป.ท.) (ตามข้ อ ๗ ของ
แบบสอบถาม สรุปได้ ดังนี้
๑. ร้ อ ยละ ๕๑.๒๖ เห็ น ว่ า เมื่ อ แจ้ ง เบาะแสและร้ อ งเรี ย นไป ก็ ไ ม่ ได้ รั บ การ
ตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง
๒. ร้ อ ยละ ๔๗.๙๐ เกรงกลั ว ผลกระทบต่ อ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ การถู ก
กลั่นแกล้งจากผู้มีอานาจ
สำเหตุที่คำดว่ำส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริตฯ ของบุคลำกรในสำนักงำน
จากผลสารวจความคิดเห็นตามข้อ ๖ และ ๗ ของ
แบบสอบถาม ที่มีข้อมูลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ
๑๐.๐๘ เห็นเป็นเรื่องปกติเมื่อพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟัง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตหรือ
การปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๕๑.๒๖
เห็นว่าเมื่อเพิกเฉย หรือไม่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนไปยัง
สานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเมื่อแจ้งเบาะแสและร้องเรียนไปก็ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง และ ร้อยละ
๔๗.๙๐ เกรงกลัวผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยหรือ
การถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอานาจ

แนวทำงแก้ไข
ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และตระหนักถึงความสาคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมดังกล่าว

- ๑๘ (๓) กลุ่มเป้ำหมำยมีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต อย่ ำ งไรบ้ ำ ง โดยให้ พิ จ ำรณำน ำข้ อ เสนอแนะในกำรปรั บ ปรุ งกำรด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตมำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลการส ารวจความคิด เห็ นเกี่ยวกั บ สิ่ งที่ กลุ่ มเป้ าหมายต้อ งการให้ ส านั กงาน ปปง.
ดาเนินการหรือปรับปรุงการดาเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ตามข้อ ๘ ของแบบสอบถาม)
สรุปได้ ดังนี้
๑. ร้อยละ ๘๒.๓๕ ต้องการให้สานักงาน ปปง. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เช่น กฎ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรือบทลงโทษผู้กระทาผิด
ตัวอย่างผลของการทุจริตและความเสียหายของภาครัฐ เป็นต้น
๒. ร้อ ยละ ๗๖.๔๗ ต้ องการให้ ส านั ก งาน ปปง. มี ก ารตอบสนองต่ อ ข้ อร้ อ งเรี ย น
โดยตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง เร่งดาเนินการกับผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
โดยเร็ว
๓. ร้อยละ ๖๒.๑๘ ต้องการให้สานักงาน ปปง. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และตรวจสอบการทางาน
๒.๓ การวิเคราะห์เปรียบเที ยบข้อมูลที่ได้ จากการร้องเรียนของสานักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
และ ๒๕๕๓ ว่า แต่ ละปีมีจ านวนเท่ าไร ในประเด็น ใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียน
ที่เกิด ขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สาคัญ ๕ เรื่อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุแ ละแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้
๑) กำรปฏิ บัติ รำชกำรตำมอำนำจหน้ำ ที่ ของข้ ำรำชกำรเป็ น ไปในลักษณะที่ขำดหรือมี ค วำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒) กำรปฏิบั ติ หน้ ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณ ธรรม ควำมมี
จริยธรรม
๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
คำอธิบำย ให้แยกประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ว่ำมีเรื่องร้องเรียน
ส่วนรำชกำร/จังหวัดในประเด็นใดบ้ำง โดยให้วิเครำะห์ว่ำเรื่องที่ส่วนรำชกำร/จังหวัดถูกร้องเรียน ประเด็น
เรื่องร้องเรียนใดที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น หรือมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร/จังหวัด
และนำมำจัดลำดับควำมสำคัญจำนวน ๕ ลำดับ แล้วน ำมำสรุปหำสำเหตุและแนวทำงแก้ไขของเรื่อง
ร้องเรียน
- ๑๙ ผลกำรดำเนินกำรของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

๑. สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓: มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จานวน

๔ เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จานวน ๒ เรื่อง และเป็นเรื่องร้องเรียนความประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่ จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
ประเด็นเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
๑. กรณีเรียกรับเงินและสิ่งของ
๒. กรณีตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
และข้อมูลทางการเงิน
เรื่องร้องเรียนควำมประพฤติของเจ้ำหน้ำที่
๑. กรณีกู้ยมื เงินและมีเจตนาไม่ชาระหนี้
๒. กรณีการบริหารงานภายใน การแต่งตั้ง
การเบิกเงินนอกเวลา
รวมจำนวนเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. ๒๕๕๒

จำนวน
๒
๑
๑
๒

ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
๑. กรณีเรียกรับเงินและสิ่งของ
๒. กรณีตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
และข้อมูลทางการเงิน
เรื่องร้องเรียนควำมประพฤติของเจ้ำหน้ำที่
๑. กรณีกู้ยมื เงินและมีเจตนาไม่ชาระหนี้
๒. กรณีการบริหารงานภายใน การแต่งตั้ง
การเบิกเงินนอกเวลา
รวมจำนวนเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ. ๒๕๕๒

จำนวน
๒
๑
๑
๒

๒. ผลการวิเคราะห์เรื่องที่ส่วนราชการ/จังหวัดถูกร้องเรียน ประเด็นเรื่องร้องเรี ยนใดที่จะมี

แนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น หรือมีผ ลกระทบต่อการปฏิ บัติราชการของส่ ว นราชการ/จังหวัด และนามาจัดล าดับ
ความสาคัญจานวน ๕ ลาดับ แล้วนามาสรุปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของเรื่องร้องเรียน
จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
๒๕๕๓ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๔ เรื่อง พบว่า เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีมูลความจริงตามข้อร้องเรียน จานวน ๒ เรื่อง และ
เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มมี ูลความจริงตามข้อร้องเรียน จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
 เรื่องร้องเรียนที่มีมูลความจริงตามข้อร้องเรียน
(๑) ประเด็นร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กรณีเรียกรับเงินและสิ่งของ)
(๒) ประเด็นร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (กรณีกู้ยืมเงินและมีเจตนาไม่ชาระหนี้)
 เรื่องร้องเรียนที่ไม่มมี ูลความจริงตามข้อร้องเรียน
(๑) ประเด็ น ร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ (กรณี ต รวจสอบข้ อ มู ล ทาง
ทะเบียนราษฎร์และข้อมูลทางการเงิน)
(๒) ประเด็ น ร้ อ งเรี ย นความประพฤติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ (กรณี ก รณี ก ารบริ ห ารงาน
ภายใน การแต่งตั้ง การเบิกเงินนอกเวลา)
- ๒๐ จากการวิเคราะห์เรื่องที่ถูกร้องเรียน พบว่ามีจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่ มากกว่าจานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของ
เรื่องร้องเรีย น พบว่า ไม่มี ป ระเด็น เรื่องร้องเรียนใดที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจานวนข้อร้องเรียน
๑ ข้ อ ต่ อ ประเด็ น ร้ อ งเรี ย น ๑ ประเด็ น ดั ง นั้ น ส านั ก งาน ปปง. ขอสรุ ป สาเหตุ แ ละแนวทางแก้ ไขของ
เรื่องร้องเรียนทั้งที่มีมูลความจริงและไม่มีมูลความจริง จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้

ลาดับที่ ๑ ประเด็นเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กรณีเรียกรับเงินและ
สิ่งของ)
สำเหตุ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ถูกร้องเรียน (ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมทีด่ ีในการปฏิบัติงาน

แนวทำงแก้ไข
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึก
ให้กับข้าราชการสานักงาน ปปง. เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น
- ผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระทาผิดวินยั

ลาดับที่ ๒ ประเด็นร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (กรณีกู้ยืมเงินและมีเจตนาไม่
ชาระหนี้)
สำเหตุ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ถูกร้องเรียน (ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน

แนวทำงแก้ไข
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึก
ให้กับข้าราชการสานักงาน ปปง. เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น
- ผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระทาผิดวินยั

ลาดับที่ ๓ ประเด็น ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ (กรณี ตรวจสอบข้อมูลทาง
ทะเบียนราษฎร์และข้อมูลทางการเงิน)
สำเหตุ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ถูกร้องเรียน (ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน

แนวทำงแก้ไข
- กาหนดมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล เช่น
การกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

- ๒๑ สำเหตุ

แนวทำงแก้ไข
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึก
ให้กับข้าราชการสานักงาน ปปง. เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้นผูบ้ ังคับบัญชาควรมีหน้าที่
เสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระทาผิดวินัย

ลาดับที่ ๔ ประเด็นร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (กรณีการบริหารงานภายใน
การแต่งตั้ง การเบิกเงินนอกเวลา)
สำเหตุ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ถูกร้องเรียน (ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน

แนวทำงแก้ไข
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึก
ให้กับข้าราชการสานักงาน ปปง. เพื่อปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น
- ผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระทาผิดวินยั

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักกำรและเหตุผล
สานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงาน ปปง. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยึดถือแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ ห น่วยงานภาครัฐบริห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุก ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ

การป้องกันการกระทาผิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม
๒. เพื่ อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ เกิดการทุจริต การปฏิบั ติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงาน
๓. เพื่ อ ให้ มี ระบบและกลไกการตรวจสอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ างระบบการตรวจสอบ
ที่เข้มแข็ง
๔. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ และความรู้ ข องบุ ค ลากรในกระบวนการด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
เป้ำหมำย
การดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ของส านั กงาน ปปง.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีส่วนสาคัญต่อการสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร รวมถึง
มาตรการต่างๆ สามารถลดหรือตัดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบมิให้เกิดขึ้นในสานักงาน ปปง.

- ๒๓ กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
การรายงานผลการดาเนินงาน มีระยะเวลาในการรายงาน ดังนี้
๑. ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์แ ละส านั ก บริ ห ารกลาง ติ ด ตามความก้ าวหน้ า ปั ญ หา
และอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฯ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เลขาธิการ ปปง.
ทราบ ทุก ๓ เดือน
๒. ส านั ก งาน ปปง. จั ดส่ งรายงานสรุป ผลการดาเนิน การตามแผนปฏิบั ติการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินการ
ในปีต่อไป ไปยังสานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

