รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ค่า
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังค่านิยมและปลุกจิตสานึกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
เป้าประสงค์ : องค์กรยกได้รบั การระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลการปฏิบตั ิงาน
โครงการส่งเสริมธรรมา
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน จานวนหน่วยงานใน
14
1) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ภิบาลการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีมาตรฐานทาง สังกัดที่ประกาศและ หน่วยงาน และลงนามรับรองการประกาศ
และประพฤติมิชอบ
คุณธรรม จริยธรรมและ
และถ่ายทอดลงสู่
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
1) กิจกรรมการขับเคลื่อน ความโปร่งใส
บุคคลากร
ของหน่วยงาน
นโยบาย “No Gift
2) มอบหมายทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม/
Policy”
สถาบันในสังกัด สป.ทส.ถ่ายทอดการ
2) กิจกรรมประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
เจตนารมณ์ “องค์กร
ทุจริตลงสู่หน่วยงาน
คุณธรรม”
3) จัดทาเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริตติด ณ หน่วยงานทุกหน่วย
รวมทั้งเว็บไซต์และ Social Media
ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ธ.ค. มี.ค. 65

-

1.จัดทาประกาศ
เจตนารมณ์นโยบาย”No
Gift Policy”ของกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม “ทส.โปร่งใส
และเป็นธรรม” เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานใน
สังกัดถือปฏิบัติ
2.จัดทาแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย”No Gift
Policy”ของกระทรวง แจ้ง
เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย”No Gift Policy”
ของกระทรวงติดที่
สานักงานและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์หลักและเว็บไซต์
หน่วยงาน

ศปท.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
1) โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ศรี สป.”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2) โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ ทส. “เพชรจรัส
แสง.” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม ยึด
หลักธรรมภิบาล เพื่อยก
ย่องเป็นบุคคลต้นแบบ
ของ สป.ทส. และ
กระทรวง

จานวนบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องเป็น
บุคคลต้นแบบ

โครงการเปิดพื้นที่เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันสาหรับผู้ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ คนดี ศรี
สป. และ เพชรจรัสแสง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการจากผู้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
คนดี ศรี สป. และ เพชร
จรัสแสง
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมและข้อ
กาหนดการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม

บุคลากรใน
หน่วยงานเกิดแรง
บันดาลใจในการ
ทางานและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน

ค่า
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ก.พ. - ก.ค.
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจาปี
65
งบประมาณ พ.ศ.2565
2) กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการคัดเลือก
3) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
4) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้ผู้
ที่ได้รับคัดเลือก
5) ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล
ต้นแบบ เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์
และ Social Media ของหน่วยงาน
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก.ค –ก.ย.65
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันสาหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ คนดี ศรี สป. และ เพชรจรัส
แสง
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประมวล
ต.ค.-ม.ค.64
จริยธรรมและข้อกาหนดการ
ดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่ควรทาและ
ไม่ควรทาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
105,00.- อยู่ในระหว่างดาเนินการ
1.โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ศรี สป.”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หมดเขตการรับ
สมัคร 26 เม.ย.65
2.โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ ทส. “เพชรจรัส
แสง.” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 หมดเขตการรับ
สมัคร 30 พ.ค.65
ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

ดาเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ค่า
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
เป้าประสงค์ : การแก้ปญ
ั หาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ : สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการเรื่อง
1) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการ
ร้องเรียนการทุจริตและ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2) กาหนดช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3) ประชุม/สัมมนาหน่วยงานและ
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อหาแนว
ทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรูด้ ้านระเบียบกฎหมายให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
โครงการส่งเสริมธรรมา
เพื่อเสริมสร้างความรู้และ สป.ทส.ผ่านการ
ร้อยละ
1) อบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ภิบาลการต่อต้านการทุจริต ธรรมาภิบาลในการ
ประเมินคุณธรรม
85
ความรู้ธรรมาภิบาลในการต่อต้านการ
และประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่
และความโปร่งใสใน
ทุจริตประพฤติมิชอบ
บุคคลากรในหน่วยงาน
การดาเนินงานของ
2) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
(ITA)
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ “เรื่องง่ายๆวินัย เพื่อเสริมสร้างความรู้
บุคลากรได้รับการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ใกล้ตัว”
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ถ่ายทอดความรู้
วินัยข้าราชการ
ข้าราชการ
เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ
กิจกรรม “กตน.ขอบอก” เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ จานวนบุคลากรของ
และช่วยคลี่คลายปัญหา หน่วยงานที่ได้รับ
ด้านระเบียบการเงินการ ความรู้เกี่ยวกับ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ต.ค.-ธ.ค.64

-

ดาเนินการแล้ว

ม.ค.-เม.ย.65

5,000.-

จัดอบรมส่งเสริมธรรมา
ภิบาลการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จานวน
1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จานวน
100 คน

ต.ค.64 –
ก.ย.65

-

ต.ค.64 –
ก.ย.65

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองกลาง
ทุก
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
คลังที่พบจากการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กฎระเบียบด้าน
การเงินการคลัง

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานเพือ่ สร้างความโปร่งใส
กิจกรรมคลังข้อมูลและ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
1) ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวม
ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระเบียบและกฎหมายที่
ข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
เกี่ยวข้องสาหรับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานสาหรับบริการ
2) สร้างระบบคลังความรู้สาหรับ
บุคลากรและประชาชน
บริการหน่วยงานและประชาชน โดย
ผ่านระบบ E-Service

ต.ค.64 –
ก.ย.65

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

