แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
หนวยงาน กองคลัง
ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ

ผลลัพธเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 1 วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
1. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําและ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน มีคณะทํางานในการ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนแผนฯ
1 ฉบับ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
ปองกันการทุจริต และเสริมสราง ตามคําสั่งกองคลัง ที่ 51/2564
จริยธรรมในหนวยงาน
คุณธรรมฯ ป 2565
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
2. กําหนดคุณธรรมเปาหมาย
- ประกาศนโยบาย “ปญหาที่อยากแก” นโยบาย/แนวปฏิบัติ
1. รายงานการประชุมแสดง
“ปญหาที่อยากแก” และ
และ “ความดีที่อยากทํา”
อยางนอย 3 - 4 เรื่อง
การดําเนินงาน
“ความดีที่อยากทํา” และจัดทํา
ตามคุณธรรมเปาหมาย ณ วันที่ 14
2. จํานวน/รายชื่อ
เปนนโยบาย/แนวปฏิบตั ิ
มกราคม 2565
ที่รวมระดมความคิดในการ
ของหนวยงาน
กําหนด จํานวนตั้งแตรอยละ
- จํานวน/รายชื่อที่รวมระดมความ
80 ขึ้นไป
คิดเห็น 58 คน คิดเปนรอยละ
93.55
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกัน
ทุกกลุมงานเขารวม
มีแผนปฏิบตั ิการปองกันการ
ปองกันการทุจริต และเสริมสราง การทุจริตฯ จํานวน 1 ฉบับ โดย
ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิ ทุจริตฯ จํานวน 1 ฉบับ
คุณธรรม จริยธรรม กองคลัง
คณะทํางานฯ และเสนอผูอํานวยการ การฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลังอนุมัติแผน เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2564
4. การสรางความรูความเขาใจ
- สรางการรับรูดานจริยธรรมฯ
มีการสรางการรับรู/
มีการลงนามรับรูการนํา
เกี่ยวกับการนํามาตรฐานทาง
โดยการเผยแพร ตามหนังสือ
เผยแพร/อบรมใหความรู มาตรฐานทางจริยธรรมไปใช
จริยธรรมไปใชในการบริหารบุคคล กองคลัง กลุมอํานวยการ
1 ครั้ง (ดําเนินการ
ในการบริหารบุคคลไมนอย
ที่ สธ. 0903.01/492 ลงวันที่ 2 เรียบรอยแลว)
กวารอยละ 80 ของบุคลากร
มีนาคม 2565
ในหนวยงาน
- มีการลงนามรับรูมาตรฐาน
ทางจริยธรรมฯ จํานวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 91.94

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน

แลวเสร็จ

-

ไตรมาส 1

ธันวาคม 2564

-

ไตรมาส 2

มกราคม 2565

-

ไตรมาส 1

ธันวาคม 2564

-

ไตรมาส 2

มีนาคม 2565
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ผลการดําเนินงาน

5. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
ตอตานการทุจริต
- ประกาศเจตนารมณรวมกัน
ในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคกรคุณธรรม และตอตานทุจริต
เปนองคกรตนแบบ และประกาศ
เจตนารมณการปองกัน และแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน

- มีการประกาศเจตนารมณรวมกัน
ในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคกรคุณธรรมและตอตานทุจริต
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
มีบุคลากรเขารวมประกาศ
เจตนารมย จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 93.55
- มีการประกาศเปนองคกรคุณธรรม
ตนแบบ และ การปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2565 มีผเู ขารวม
การประกาศ 59 คน
คิดเปนรอยละ 95.16
มีสรางการรับรู และเผยแพร
ผาน 2 ชองทาง
1) หนังสือเวียน
ตามหนังสือกองคลัง กลุม อํานวยการ
ที่ สธ. 0903.01/492 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2565 และ
2) เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน

6. การเสริมสรางความรอบรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันทุจริต แกบุคลากรใน
หนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ทุจริต ผลประโยชนทับซอน การ
รับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
อันควรไดตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน/
ขอบังคับจรรยาขาราชการ

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
มีการประกาศเจตนารมย บุคลากรเขารวมการประกาศ
จํานวน 1 ครั้ง
เจตนารมยไมนอยกวา
(ดําเนินการเรียบรอยแลว) รอยละ 80

มีการสรางการรับรู/
รอยละ 80 ของบุคลากรกอง
เผยแพร อยางนอย 2
คลัง ผานเกณฑประเมิน
เรื่อง (ความรูเกี่ยวกับการ พฤติกรรมทางจริยธรรม
ปองกันทุจริตและ
มาตรฐานทางจริยธรรม)
(ดําเนินการเรียบรอย
แลว)

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ

-

ตามแผน
ไตรมาส 1 ถึง
ไตรมาส 2

แลวเสร็จ
พฤศจิกายน
2564 และ
มกราคม 2565

-

ไตรมาส 2

มีนาคม 2565
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ยุทธศาสตร/โครงการ
7. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

ผลการดําเนินงาน
สงบุคลากรทั้ง 3 ประเภท
เพื่อเขารวมการคัดเลือกคนดีศรี
อนามัย ระดับหนวยงาน ในประเภท
ขาราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน
ลูกจางประจํา 1 คน
พนักงานราชการ 1 คน

8. การประกวดหนวยงานคุณธรรม อยูระหวางดําเนินการ
(การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม
ตนแบบ

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ

จํานวนบุคลากร
ที่เขารับการคัดเลือก 3
คน ในรอบ 5 เดือนแรก
(ดําเนินการเรียบรอย
แลว)

ผูปฏิบัติงานกองคลังเกิดแรง
บันดาลใจ มีกําลังใจ มีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการทํา
ความดี ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบตั ิงานดวย
ความซื่อสัตย โปรงใส

กองคลังผานเกณฑการ
คัดเลือกหนวยงาน
คุณธรรมรอยละ 60 ของ
คะแนนการประเมิน

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 การพัฒนา/ระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรือ่ งรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินความเสี่ยง และ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต

มีการประเมินและจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ งการทุจริตใน 1 เรื่องของ
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการเงินการคลัง” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
10. การจัดระบบติดตาม ประเมิน มีการรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรม
และรายงานผลกิจกรรมตามแผน ภายใตแผนฯ ประเมินความแลวเสร็จ
ของกิจกรรมและเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงานทุกรายไตรมาส

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ไตรมาส 1

ธันวาคม 2564

-

ไตรมาส 1
ถึงไตรมาส 4

อยูระหวาง
ดําเนินการ

-

แลวเสร็จ

มีมาตรการ/แนวทาง
ปองกันการทุจริตอยาง
นอย 1 เรื่อง

รอยละความสําเร็จการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งรอยละ 80

-

ไตรมาส 2

กุมภาพันธ 2565

มีขอมูลการประเมิน
ผลสําเร็จของกิจกรรม
และรายงานบนเว็บไซต
หนวยงาน

รอยละความสําเร็จการ
ดําเนินงานกิจกรรมรอยละ
80

-

ไตรมาส 1
ถึงไตรมาส 4

- รอบ 6 ด. แรก
ประเมินแลว
เมื่อ มี.ค. 2565

-4ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลการดําเนินงาน

11. การปรับปรุง/พัฒนาชองทาง อยูระหวางดําเนินการ
ที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตฯ ของเจาหนาที่
ของหนวยงาน
12. การดําเนินงานขององคกร
ตาม “ปญหาที่อยากแก” และ
“ความดีที่อยากทํา” ตามคุณธรรม
เปาหมายที่กําหนด

ดําเนินงานตามที่ประกาศเจตนารมณ
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่
อยากทํา” ตามคุณธรรมเปาหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม
2565 มีการดําเนินการ ดังนี้

1) วินัย : รวมกันดําเนินตามนโยบาย
กิจกรรม 5 ส และการออกกําลังกาย
2) สุจริต : สงเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน
แนวทางการยืมเงินราชการ
แนวทางการปฏิบัตงิ านพัสดุ (การจัดทํา
เอกสารใบสั่งและการตรวจรับพัสดุ)
และคูมือคาใชจายในการฝกอบรม
3) จิตอาสา : เสียสละมีจิตอาสา
รับผิดชอบตอสังคม โดยการบริจาค
ปฏิทินเกา
4) พอเพียง : นอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใชกระดาษ 2 หนา
ในการติดตองานภายในหนวยงาน
5) กตัญู : รูรักสามัคคี รักและผูกพัน
ในองคกร โดยการจัดกิจกรรมสง
ความสุขใหกัน ใหการดอวยพรวันเกิด
และประกาศยกยองคุณความดีของ
บุคลากร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
แสดงชองทางแจงเรื่อง
ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ
รองเรียนเกี่ยวกับการ คุณธรรม จริยธรรม และการ
ทุจริต และฝาฝนประมวล
ทุจริตของกองคลัง
จริยธรรมฯ
อยางนอย 2 ชองทาง
ผลสําเร็จของโครงการ/ เปนพลังขับเคลื่อนกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดานการสงเสริมคุณธรรมฯ

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน

ไตรมาส 2
ถึงไตรมาส 4

-

ไตรมาส 2

แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

มีนาคม 65

-5-
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ผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็ง และการขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
13. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการชมรม
กองคลังมีการจัดตั้งชมรม ชมรมจริยธรรมเขารวม
ของหนวยงาน
คุณธรรมจริยธรรมกองคลัง เพื่อ
จริยธรรมของหนวยงาน ประกวด/เสนอผลงานที่
ขับเคลื่อนชมรม ตามคําสั่งกองคลัง ภายในไตรมาส 2
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม
ที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม
จริยธรรม อยางนอย 1
2565
เรื่อง/ 1 ครั้ง
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง และการขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
14. การเผยแพรสื่อการสงเสริม
มีการดําเนินการใน 2 กิจกรรม และ มีชองทางเผยแพรสื่อ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
คุณธรรม จริยธรรม และการ
สื่อสารผานชองทางไลนและเว็บไซต ประชาสัมพันธฯ อยาง
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปองกันทุจริต
หนวยงาน คือ
นอย 2 ชองทาง
อยางนอย 1 เรื่อง
1. ทําดีตองมีแชร โดยการบริจาค
1) กิจกรรมทําดีตองมีแชร
เสื้อผาทีไ่ มใชแลว
2) ทําดีกอปปได
2. ทําดีกอปปได เปนกิจกรรมที่
ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดงาย
และมีประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม
- การเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต
ซึ่งกองคลังตั้งอยูชั้น 2 ของอาคาร
เปนการประหยัดงบประมาณการใช
ไฟฟาของกรมฯ
- การคัดแยกขยะ เพื่อลดโลกรอน
และมีการประชาสัมพันธการ
เสริมสรางคุณธรรมทางดานจิตใจ
การมีเมตตา ในการเปนผูให โดย
การทําบุญ ใหอาหารนก ปลา
เปนตน

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน

แลวเสร็จ

-

ไตรมาส 2

มกราคม 2565

-

ไตรมาส 2

มีนาคม 2565

-6ยุทธศาสตร/โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ผลลัพธเชิงปริมาณ
ผลลัพธเชิงคุณภาพ

งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน

แลวเสร็จ

กลยุทธที่ 4 สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณปจจุบัน
15. โครงการสงเสริมคานิยม
มีการกําหนดหลักคุณธรรม
มีการดําเนินการตามหลัก - การดํารงตนในฐานะ
ไตรมาส 3
มีนาคม 2565
ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร เฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต
คุณธรรมอยางนอย
ประชากรไทย และการยึดมั่น
ถึงไตรมาส 4
ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล
จิตอาสาและกตัญู) ครบ 5
3 เรื่อง
ในหลักศาสนา
(พอเพียง วินัย สุจริต
คุณธรรม พรอมกับกําหนดเพิ่มเติม
- เกิดพฤติกรรม
ใน 3 เรื่อง คือ
ความพอเพียง ในการดํารง
จิตอาสา กตัญู)
อยูในสังคม
- กําหนดคุณธรรมเปาหมาย 1) หลักธรรมทางศาสนา โดยรวม
- เกิดวัฒนธรรมองคกรดาน
เพิ่มเติม ใน 3 เรื่อง 1) หลักธรรม กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวาระตางๆ
การแตงกายผาไทย และ
ทางศาสนา 2) หลักปรัชญาของ
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประเพณีไทย
เศรษฐกิจพอเพียง และ
พอเพียง มีการจัดตั้งกลุมไลน
3) วิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย
market กองคลัง เพื่อใหสมาชิก
นําสินคามาจําหนาย เพื่อเปนการ
เพิ่มรายได
3) วิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย
สงเสริมการสวมใสผาไทยทุกวันพุธ
และวันศุกร
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก ารทุจริต (CPI
กลยุทธที่ 1 พัฒนามาตรฐานการบริหารที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
16. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 6 เดือนแรก
ผลการประเมินตัวชี้วัด
คะแนนการประเมินคุณธรรม
ในรอบ 6 เดือน
ไตรมาส 1
ระดับความสําเร็จของการ
มีผลคะแนนภาพรวมในการ
ผานเกณฑการประเมิน
และความโปรงใสในการ
แรกดําเนินการ
ถึงไตรมาส 4
ดําเนินงานคุณธรรมและความ
ดําเนินงานของหนวยงานดาน IIT
รอยละ 95 ขึ้นไป
ดําเนินงานของหนวยงาน
เสร็จเรียบรอย
โปรงใส (ITA)
รอยละ 97.87 ในรอบ
ภาครัฐ (Integrity and
และในรอบ 6
เดือนหลัง อยู
Transparency
ระหวาง
Assessment : ITA
ไมนอยกวารอยละ 95
ดําเนินงาน
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