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ส่วนที่ 1 

ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

อ านาจหน้าที่ ผลการด าเนินตามหน้าที่ 

1. ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

1.1 เสนอแนะแนวทางหรือวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติผิดมิชอบ ต่อกรรมการ
ผู้จัดการ 

ด าเนินการตามแผน 

1.2  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ธพส. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือน าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ 

ด าเนินการตามแผน 

1.3 เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับด าเนินกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ด าเนินการตามแผน 

1.4 ติดตามผลการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
รายงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และหรือ
หน่วยงานภายนอก 

ด าเนินการตามแผน 

1.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนตามหลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

2. ด้านส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1 เสนอแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ธพส. ต่อกรรมการผู้จัดการ 

 

2.2 เสนอแนะแนวทางการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมตามโครงการที่ส านักงาน 
ปปช.แจ้งมา ทุกครั้ง 

2.3 เสนอแนะแนวทางท่ีจะท าให้ ธพส. เป็นองค์กรที่โปร่งใส 
มีความรับผิดชอบปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เข้าร่วมโครงการองค์การโปร่งใส ครั้งที่ 9 และ
ด าเนินการตามก าหนดที่ ส างาน ป.ป.ช. ก าหนด 

2.4 เสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรและผลักดันให้เกิดองค์กร
แห่งธรรมาภิบาล 

เพ่ิมความโปร่งใสด้านทรัพยากรบุคคล ประกาศ
เผยแพร่ผ่าน Website ธพส. 



2.5 เสนอแนะแนวทางในการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของ ธพส. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ด าเนินการตามแผน 

2.6 ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. 
และประสานงานจนเป็นที่เรียบร้อย 

เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของส านักงาน ป.ป.ช. และด าเนิการแล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ปปช.ก าหนด 

2.7 เสนอแนะแนวทางด าเนินการในเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

มีการเผยแพร่นโยบายขัดแย้งทางผลประโชน์ ผ่าน 
Website ธพส. 

2.8 เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและยกย่องผู้ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีขององค์กร 

จัดกิจกรรมกรรมผู้จัดการพบพนักงาน และการ
น าเสนอโครงการพัฒนาภาวะผู้น าฯ ประจ าปี 
2561 และประกาศผลพนักงานตัวอย่างที่ปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมองค์กร 

2.9 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

ผลตามแผนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี 2562 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงานตามแผน 

1. ด้านปฏิบัติการต่อต้านทุจริต  

    1) ทบทวนแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ธพส. ปี 2562 มีทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ธพส. 
ปี 2562 ตามรายงานการประชุมคณะท างาน 
ศปท.ธพส. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 
มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต ธพส. ประจ าปี 2562       
ตามเสนอ และน าเสนอกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าลงประกาศ
เผยแพร่แก่สาธารณะผ่านช่องทาง Web Site 
ธพส. ต่อไป 

    2) น าเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ธพส. ปี 2563 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ธพส. ปี 2563 แล้ว 

    3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ธพส. 
กลั่นกรอง บริหารจัดการ และรายงานผลด าเนินงานให้ 
กรรมการผู้จัดการทราบทุกเดือน 

รับเรื่องร้องเรียนประจ าปี 2562 จ านวน 2 เรื่อง 
และน าเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาแล้ว 

2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

2.1 การสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต(เข้า
ร่วมอบรมโครงการตามแผน ปปช.) 

ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมทุกโครงการตามที่
ส านักงาน ปปช. แจ้งมา  

2.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต (เข้าร่วมอบรมโครงการตาม
แผน ปปช.) 

ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมทุกโครงการตามที่
ส านักงาน ปปช. แจ้งมา 

2.3 การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารด้วยความสุจริต  

    1) ผู้บริหารระดับสูง สื่อสารเจตจ านงสุจริตในการต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ 

นายนาฬิกอติภัคฯ กรรมการผู้จัดการ ธพส. น า
คณะผู้บริหาร ประกาศเจตจ านงสุจริต วันที ่30 
เม.ย. 62 

    2) ก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริต ทบทวนนโยบาย/
มาตรการ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต 

มีการทบทวนนโยบาย/มาตรการ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และมีการเผยแพร่ผ่านทาง Website ธพส. 

    3) จัดท าคู่มือปฏิบัติภารกิจตามแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือ
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ ทบทวนแนวปฏบิัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

มีการจัดท าคู่มือก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 
2562 และและมีการเผยแพร่ผ่านทาง Website 
ธพส. 



2.4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

    1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเปิดเผยและให้เข้าถึง
ข้อมลูที่จ าเป็นแก่สาธารณะ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นผ่านทาง Website 
ธพส. 

    2) เพ่ิมความโปร่งใสการบริหารงบประมาณ โดยเผยแพร่
รายงานผลการใช้จ่ายแก่สาธารณะ 

มีการเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง 
Website ธพส. 

    3) เพ่ิมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างตามอ านาจแก่สาธารณะ 

มีการเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายผ่านทาง 
Website ธพส. 

    4) เพ่ิมความโปร่งใสด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการ
จัดท าหลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย 

มีการเผยแพร่ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการ
จัดท าหลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายผ่าน
ทาง Website ธพส. 

    5) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและมีแผนลดความเสี่ยงต่อการทุจริต 

มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจ าปี 
2562 และมีการเผยแพร่ผ่านทาง Website ธพส. 

2.5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  

    1) ศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีระบบร้องเรียน
ที่ด ี(ร่วมกับ ปปช.) 

เข้าร่วมสัมมนาประจ าปีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practice) ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที ่24 ธันาวา
คม 2562 ของส านักงาน ป.ป.ช. 

     2) เสริมสร้างศักยภาพ ศปท.ธพส. โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนผ่านทาง Website ธพส. 

     3) กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด าเนิน
นโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ 

มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และมี
การเผยแพร่ผ่านทาง Website ธพส. และจัด
กิจกรรม DAD CG DAY 2019 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
2562 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรม 

2.6 ด าเนินโครงการ ITA 2562 ด าเนินการโครงการ ITA ประจ าปี 2562 ในระบบ 
ITAS ตามกรอบระเวลาที่ ส านักงาน ปปช. 
ก าหนด 

*หมายเหตุ กิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
 ในการด าเนินงาน ยกเว้น การจัดกิจกรรม DAD CG DAY 2019 วงเงิน 500,000 บาท ซึ่งผลการ
 เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

การประชุมคณะท างานคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.)            
ประจ าปี 2562 

 3.1 แผนการประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.) ประจ าปี 2562 

ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.) ประจ าปี 2562   

ครั้งที่ 1 อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 

ครั้งที่ 2 อังคาร 19 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3 จันทร์ 29 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4 ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 5 พฤหัส 25 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 6 ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 7 จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 

 3.2 สรุปการประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ธพส.) ประจ าปี 2562 
 การเข้าร่วมประชุมของคณะท างาน  

ครั้งที่ จ านวนคณะท างาน 
(คน) 

เข้าร่วมประชุม 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1/2562 15 10 66.67 

2/2562 15 10 66.67 

3/2562 15 8 53.33 

4/2562 15 11 73.33 

5/2562 15 11 73.33 

6/2562 14 10 71.43 

7/2562 15 9 60 

 การพิจารณาวาระการประชุม 
- เรื่องเพ่ือพิจารณา     จ านวน   8     เรื่อง 
- เรื่องเพ่ือทราบ         จ านวน   17   เรื่อง  
- เรื่องอ่ืน ๆ               จ านวน  1     เรื่อง 

 
  



ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนงาน/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละผลการด าเนินงานเท่ากับร้อยละร้อย 
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