
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2561  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นองค์กรหนึ่งภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให้การด าเนินงาน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน  กรมจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมขึ้น เพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดไว้ ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่ วมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ 

 
2. วิสัยทัศน์ 

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

3. เป้าประสงค์ 
1)  เพ่ือให้บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2)  เพ่ือสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ 

   3)  เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความโปร่งใสมีระบบการป้องกัน
และประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

  



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2561  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครฐับริหารงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.2560 – 2561) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2560 2561 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติภายใต้วินัย
ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรม 

1)  การสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม ผ่ านกิจกรรมต่ างๆ เช่น      
การประชุม อบรม การเผยแพร่ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งการส่งบุคลากร
เข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ เข้าร่วม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 80  
ของจ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 85  
ของจ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 

สลก. 

 

1.2 ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติ
ปฏิบัติดี 
 

1) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 

- จ านวนผู้ที่ ได้ รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 
 

2 คน 2 คน สลก. 

 2) การคัดเลือกข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่ อสัตย์สุ จริต เพื่ อ เสนอช่ือไปยั ง 
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกย่องเชิดชู 

- จ านวนผู้ที่ ได้ รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริต เพื่ อ เสนอช่ือไปยั งส านักงาน 
ป.ป.ช. เพื่อยกย่องเชิดชู 
 

1 คน 1 คน สลก. 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ 

เป้าประสงค์      เพ่ือสนับสนุนทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.2560 – 2561) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2560 2561 
2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือบุคคลภายนอกในการปฏิบัติราชการ
ของกรมฯ (ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่
ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการในการพัฒนา) 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของกรม 
(เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ) 
 

-  จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติราชการของกรม 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2) จัดช่องทาง/กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ 
กล่องรับฟังความคิดเห็น  เว็บไซต์  โทรศัพท์  
สายด่วน  หนังสือ  จดหมาย  การจัดกิจกรรม  
สัมมนา  ฯลฯ 
 

-  จ านวนช่องทางในการให้ประชาชน
หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 1) การเผยแพร่ผลการปฏิบัตงิานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
 

- จ านวนช่องทางในการเผยแพร่การ
ปฏิบัติงาน 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

- จ านวนสถานที่ในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารราชการ 

1 แห่ง 1 แห่ง  หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องทุก
ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุม่ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันและบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปร่งใสภาครัฐ 

เป้าประสงค์     เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความโปร่งใสมีระบบการป้องกันและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.2560 – 2561) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2560 2561 
3.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส 

1 )  ก า ร มี ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ที่
ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
เช่น การพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหาร
ความเสี่ยง  ความคุ้มค่า  การควบคุมภายใน  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  เป็นต้น 
 

- จ านวนระบบที่ตรวจสอบนอกจาก
ระบบการเงินและบัญชี  

3 ระบบ 3 ระบบ ตภ./กค. 

 2) การจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- กรมผ่ านการประ เมิ นการจั ดท า
มาตรฐานความโปร่งใสของส านักงาน 
ก.พ. 
 

ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมิน สลก. 

 3) การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

สลก. 

3.2 การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน 

- ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การเปิดเผย
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ 
การพิจารณาเป็นคณะบุคคล/กรรมการ 

- จ านวนคู่มือ/แนวปฏิบัติ/กฎ/ระเบียบ/
การก า หนดหลั ก เ กณฑ์ ม าตร ฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

5 คู่มือ/          
แนวปฏิบัติ/ กฎ/

ระเบียบ/ 
หลักเกณฑ์มาตรฐาน  

5 คู่มือ/           
แนวปฏิบัติ/กฎ/

ระเบียบ/ 
หลักเกณฑ์มาตรฐาน  

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 


