รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย)
มาตรการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
1. กระตุ้นจิตสำนึกกำร จำนวนครัง้ ที่เผยแพร่ เผยแพร่ข่ำวสำร หรือ
ครัง้
8
ต่อต้ำนกำรทุจริต และ ข่ำวสำร หรือกรณีศึกษำ กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรทุจริต
วินัย
เกี่ยวกับกำรทุจริต หรือ หรือองค์ควำมรูด้ ำ้ น
องค์ควำมรูด้ ำ้ นระเบียบ ระเบียบวินัย
วินัย

1

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 8 ครัง้ ตามเป้าหมาย
เดือนพฤศจิกายน 2560
ครัง้ ที่ 1 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณี ศำลอำญำทุจริต ตัดสิน-คุก245ปี รองอธิบดีขี้
โกงคดีสมยอมรำคำ
ครัง้ ที่ 2 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณีจำคุก 18 ปี-ชดใช้เงินคืน 'สุชำย-วิโรจน์' ทุจริต
ปล่อยกู้ 'กฤษดำมหำนคร'
เดือนมีนาคม 2561
ครัง้ ที่ 3 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณี “รักเกียรติ สุขธนะ” ดีใจที่รับโทษ ยังมีแผ่นดินอยู่
ครัง้ ที่ 4 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณีมีผลแล้ว! ไล่ออก “สำธิต รังคสิร”ิ พ้น ขรก.คลัง
ปมพัวพันโกง VAT
เดือนมิถนุ ายน 2561
ครัง้ ที่ 5 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณี “ปิดคดีทุจริตรถดับเพลิง "ประชำ" คุก 12 ปี
ครัง้ ที่ 6 เป็นกำรเผยแพร่ตวั อย่ำงข่ำวสำรหรือกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
กำรทุจริต กรณี"กรณีจบเสียที ทุจริตคลองด่ำน จำคุก ‘วัฒนำ
อัศวเหม’ กับ 6 ผู้บริหำรบริษัทฯ"
ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการปฏิบัตงิ าน
เดือนสิงหำคม 2561
สพภ. จัดกิจกรรมกำรร่วมกลุ่มในหัวข้อ “กำรปรับปรุงคู่มือกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทำงสู่กำรปฏิบัต”ิ เพื่อ
กำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำน โดยมีกำรเผยแพร่องควำมรู้
ครัง้ ที่ 7 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
ครัง้ ที่ 8 ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543

2

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

มาตรการ
2. น้อมนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรดำเนินงำน และ
กำรปฏิบัตงิ ำนต่อต้ำน
กำรทุจริต

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

- จำนวนกิจกรรม/
- สนับสนุนส่งเสริมให้
โครงกำร ที่น้อมนำ บุคลำกรของ สพภ. น้อมนำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ หลักกำรไปประยุกต์ใช้ใน
พอเพียงมำใช้ในกำร โครงกำร/กิจกรรม ได้อย่ำง
ดำเนินงำน
มีประสิทธิภำพ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

โครงกำร/
กิจกรรม

อย่ำงน้อย 2
โครงกำร

3

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 2 โครงการ ตามเป้าหมาย
โครงการที่ 1 กิจกรรมป่ำครอบครัว (Family Forest) เป็น
กิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นแนวทำง
ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวนำพันธุพ์ ืชชนิดต่ำงๆ มำปลูกไว้ใน
พื้นที่ของตัวเอง เป็นแหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งพืช
อำหำร สมุนไพร และใช้สอย ผลผลิตที่เหลือจำกกำรบริโภค
สำมำรถนำมำจำหน่ำย หรือมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลด
รำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้ให้แต่ละครอบครัวอย่ำงยัง่ ยืน
โครงการที่ 2 กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ทะเลสำบ
สงขลำตอนบน เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ให้ควำมสำคัญกับกำร
สร้ำงประสบกำรณ์ทำงกำรท่องเที่ยวบนฐำนของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นกำรสร้ำงกำรเรียนรูใ้ ห้นักท่องเที่ยวบน
กำรบริหำรจัดกำรที่ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สพภ.ดำเนินกิจกรรมนี้ภำยใต้แนวคิดกำรใช้กำรท่องเที่ยวเป็น
เครือ่ งมือในกำรเรียนรูธ้ รรมชำติ สร้ำงมูลค่ำให้ชุมชนท้องถิ่นจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น สร้ำงรำยได้จำกทรัพยำกที่เหลือใช้นำมำ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ ผ่ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

- จำนวนครัง้ ที่
ประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำร
แจกแผ่นพับ กำรเดิน
รณรงค์เกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตตำม
หลักกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง

- สร้ำงกำรรับรูแ้ ละเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น รูปแบบกำรจัด
นิทรรศกำรขนำดย่อม จัดทำ
แผ่นพับ จัดกิจกรรมหน้ำ
ร้ำนฟ้ำใสแกลลอรี่

ครัง้

2

4

งบประมาณ
(บาท)
10,000

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 2 ครัง้ ตามเป้าหมาย
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 - 30 สิงหำคม 2561 โดยจัดเป็น
นิทรรศกำรขนำดย่อม "หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพภ." บริเวณหน้ำศูนย์ส่งเสริม
ธุรกิจจำกทรัพยำกรชีวภำพ (ฟ้ำใสแกลลอรี)่ "
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2561 โดยจัดกิจกรรม
นิทรรศกำรขนำดย่อม "หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพภ." บริเวณหน้ำศูนย์ส่งเสริม
ธุรกิจจำกทรัพยำกรชีวภำพ (ฟ้ำใสแกลลอรี)่ "

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ที่ 3 ยุทมาตรการ
ธศาสตร์ที่ 1 สร
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
กำหนดแนวทำง/วิธีกำร มีแนวทำง/วิธีกำรใน
ในกำรป้องกันกำร
กำรป้องกันกำรทุจริต
ทุจริตภำยในหน่วยงำน ภำยในหน่วยงำน

กิจกรรมกำรรวมกลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรร่วมกัน
กำหนดแนวทำง/วิธีกำรใน
กำรป้องกันกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำน

หน่วยนับ

เป้าหมาย

แนวทำง/
วิธีกำร

1

งบประมาณ
(บาท)
10,000

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 1 ครัง้ ตามเป้าหมาย
สพภ. จัดกิจกรรมกำรรวมกลุ่มในหัวข้อ “กำรปรับปรุงคู่มือ
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทำงสู่กำรปฏิบัต”ิ
โดยเป็นกำรระดมควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัตงิ ำน
สพภ. เพื่อกำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำน โดยมีกำหนดกำรจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 3
กันยำยน 2561 เวลำ 11.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมปีติ
พงศ์ พึ่งบุญ สพภ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต)
มาตรการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลการปฏิบัตงิ าน
(บาท)
ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำ จำนวนครัง้ ที่บุคลำกร กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร/
ครัง้
1
ดาเนินการครบ 1 ครัง้ ตามเป้าหมาย
โดยใน
ร่วมกิจกรรมของ
เข้ำร่วมกิจกรรมอง
กำรสัมมนำ/ประชุม
ปีงบประมำณ 2561กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม ตำมข้อสั่งกำรของ
หน่วยงำนในสังกัด ทส. หน่วยงำนในสังกัด ทส. แลกเปลี่ยน ฯลฯ ของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หน่วยงำนในสังกัด ทส. ใน
ภำยใต้มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ชอบในระบบรำชกำร และให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัตติ ำมอย่ำงเคร่งครัด โดยให้มีกำรจัดทำ
รำยงำนสรุปผลที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรดังกล่ำว รำยงำนให้
รมว.ทส.ทรำบ สพภ.ได้ดำเนินกำรจัดทำสรุปรำยงำนผลที่เกิดขึ้น
จำกมำตรกำรดังกล่ำว ทุก 2 สัปดำห์ เพื่อรำยงำน รมว.ทส.ทรำบ
5

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

มาตรการ
ติดตำมกำรดำเนินงำน
และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
สม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด
จำนวนครัง้ ที่มีกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม
กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เสนอ ผอ.สพภ.
อย่ำงน้อย 2 ครัง้

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ครัง้

2

6

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 2 ครัง้ ตามเป้าหมาย
สพภ. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม
ครัง้ ที่ 1 ตำมหนังสือ สพภ.ที่ 021.6/1212 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน
2561
ครัง้ ที่ 2 ตำมหนังสือ สพภ.ที่ 021.6/1641 ลงวันที่ 7 สิงหำคม
2561

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ที่ 3 ยุทมาตรการ
ธศาสตร์ที่ 1 สร
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้ำงให้บุคลำกร
ร่วมป้องกันกำรทุจริต

จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม

KM/ประชุม/อบรม/สัมมนำ
เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต

จำนวนเรือ่ งที่ สตง. ให้ มีกำรตรวจทำนกำร
ข้อสังเกตว่ำเป็นเรือ่ งที่ ดำเนินงำนทุกขั้นตอน ให้มี
สุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริต ควำมถูกต้อง ตำมระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมำย

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ครัง้

1

เรือ่ ง

น้อยกว่ำ
2 เรือ่ ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต)
มาตรการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย
ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมหรือร่วม
เป็นเครือข่ำยกับ
หน่วยงำนด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

จำนวนครัง้ ที่บุคลำกร
เข้ำร่วมกิจกรรมหรือ
ร่วมเป็นเครือข่ำยกับ
หน่วยงำนด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร/
กำรสัมมนำ/ประชุมสมัชชำ/
กำรเข้ำร่วมเครือข่ำย ฯลฯ

ครัง้

1

7

งบประมาณ
(บาท)
37,000

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 1 ครัง้ ตามเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 จัดกำรอบรมควำมรูค้ วำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ
ประจำปีงบประมำณ 2561

-

(ไม่มีข้อสังเกตว่ำเป็นเรือ่ งที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริต)

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการครบ 1 ครัง้ ตามเป้าหมาย
เดือนธันวำคม 2560 เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล
(ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคิด (Zoro Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อกำรทุจริต) ในวันเสำร์ที่ 9 ธันวำคม 2560 ณ ห้องแกรมด์
ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์กำรประชุมิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธำนี
จำนวน 3 คน

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ)
มาตรการ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน ของ
บุคลำกรในองค์กร

จำนวนเรือ่ งที่มีกำร
ร้องเรียน (หรือให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ)

สร้ำงกำรรับรูใ้ ห้
จำนวนครัง้ ที่สร้ำงกำร
บุคลำกรในองค์กร
รับรูใ้ ห้บุคลำกรใน
ทรำบถึงช่องทำงกำรส่ง สำนักงำน
เรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต

มีช่องทำงให้กบั
บุคคลภำยนอกและภำยใน
ในกำรร้องเรียน (หรือให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ)
ต่อกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บุคลำกรในองค์กร

เรือ่ ง

น้อยกว่ำ
2 เรือ่ ง

ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ส่งเรือ่ งร้องเรียนในกำร
ประชุมสำนักงำนเป็นระยะๆ

ครัง้

4 ครัง้

8

งบประมาณ
(บาท)
0

0

ผลการปฏิบัตงิ าน
มี 1 เรือ่ งร้องเรียน กรณีผู้ลงชื่อว่ำ "คณะเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
เศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ" มีหนังสือเรือ่ ง กำรบริหำรงำน
บุคลำกรของ สพภ. สพภ. เสนอให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรงำนบุคคล สพภ. พิจำรณำ ปรำกฎว่ำ ผู้ร้องเรียน
ไม่เข้ำใจระบบกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
กำรเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยูแ่ ล้ว และไม่ทรำบว่ำ
ผู้ร้องเป็นใคร จึงไม่สำมำรถแจ้งตอบกลับ จึงยุตเิ รือ่ ง
ดาเนินการครบ 4 ครัง้ ตามเป้าหมาย
ครัง้ ที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ร้องเรียน ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
ครัง้ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน
ผ่ำน line group ของสำนักงำน
ครัง้ ที่ 3 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำน BEDO
Magazine
ครัง้ ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2561 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรรับ
เรือ่ งร้องเรียน บริเวณหน้ำศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจำกทรัพยำกร
ชีวภำพ (ฟ้ำใสแกลลอรี)่

ฟอร์มรำยเดือน 61-ปรับแผน

