






































 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ:  สาํนกัตรวจสอบและประเมินผล         ชื่อผู้ประสานงาน: นางทิพรัตน์  ถิ่นสิริพฒันกิจ  หมายเลขทีต่ิดต่อได้: 0 2273 9021 ต่อ 2228 

                                                                                                                                                                                                      E-mail:  tipparud.t@vayupak.net 

 กจิกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ยุทธศาสาตร์ กจิกรรม/โครงการ 
ระยะ 

เวลา 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลลพัธ์งาน/

ดชันี

ความก้าวหน้า 

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปลูกจิตสาํนึก ค่านิยม 

คุณธรรม และสร้างวินยั

ทุกภาคส่วน 

1.1 โครงการทาํบุญตกับาตร

เพื่อสร้างจิตสาํนึกดา้น

จริยธรรม คุณธรรม  

12 

เดือน 

ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

จดั  

(13 ครั้ง/ปี)  

 

สบก. 

 1.2 โครงการเขา้ร่วมงานใน

วนัสาํคญัทางศาสนา 

12 

เดือน 

ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

เขา้ร่วม 

(3 ครั้ง/ปี) 

สบก. 

 1.3 โครงการเผยแพร่-

ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนร่วม

กิจกรรมส่งเสริม

พระพทุธศาสนา  

12 

เดือน 

ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

เผยแพร่  

(12 ครั้ง/ปี) 

กสค. 

 1.4 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์แผนปฏิบตัิ

การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต/เอกสารแผน่พบั

เกี่ยวกบัการป้องกนัการ

ทุจริต/ช่องทางการร้องเรียน

การทุจริตของ สป.กค. 

7 

เดือน 

มี.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

เผยแพร่ 

(2 ครั้ง/ปี) 
 

 

 

สตป. 



 

- 2 - 

 

กจิกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลลพัธ์งาน/

ดชันี

ความก้าวหน้า 

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.5 โครงการประกาศ

เกียรติคุณขา้ราชการผู ้

ประพฤติปฏิบตัิตนชอบ

ดว้ยความซื่อสัตย ์ 

1 เดือน เม.ย.

54 

เม.ย.

54 

            จาํนวนครั้งที่จดั 

(1 ครั้ง/ปี) 

สบค. 

 1.6 โครงการอบรม

หลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบั

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

7 เดือน มี.ค.54 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

จดั   

(1 โครงการ/ปี)  

สบค. 

2. รวมพลงัแผน่ดินป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

2.1 โครงการส่งเสริม 4 ป. 

ของหน่วยงานในสังกดั

กระทรวงการคลงั โดย

คณะทาํงานเพื่อติดตามผล

ความกา้วหนา้ดา้นการ

ใหบ้ริการจาก

บุคคลภายนอก 

4 เดือน มิ.ย.54 ก.ย.54             - จาํนวน

รายงาน 

(2 รายงาน/ปี) 
 

 

สตป. 
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กจิกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลลพัธ์งาน/

ดชันี

ความก้าวหน้า 

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 2.2 โครงการสร้างความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกิจ

การเงินนอกระบบใหแ้ก่

หน่วยงานและประชาชน

ทัว่ไป 

 

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวนครั้งที่

เผยแพร่ 

(4 ครั้ง/ปี)  

 

กปป. 

 2.3 โครงการจดัระบบรับ

ฟังขอ้ร้องเรียนการทุจริต

แบะประพฤติมิชอบใน 

สป.กค. 

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวน

ช่องทางในการ

รับเรื่องราวร้อง

ทุกข ์

(3 ช่องทาง) 

สตป. 

3. เสริมสร้างความ

แขง็แกร่งแก่หน่วยงาน

ต่อตา้นการทุจริต 

3.1 โครงการเผยแพร่

แผนการตรวจสอบภายใน  

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวน

ช่องทางในการ

เผยแพร่   

( 3 ช่องทาง) 

 

สตน./ สตก. 
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กจิกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลลพัธ์งาน/

ดชันี

ความก้าวหน้า 

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3.2 โครงการตรวจสอบ

หน่วยงานในสังกดั 

สป.กค. ตามแผนการ

ตรวจสอบประจาํปีเพื่อให้

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั อีกทั้งเป็นการ

เพิ่มคุณค่าและปรับปรุง

กระบวนการใหม้ี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวน

รายงานผลการ

ตรวจ 

(6 รายงาน/ปี) 

 

 

สตน. 

 3.3 โครงการตรวจสอบ

แผนงาน/โครงการที่มี

ความสาํคญัของหน่วยงาน

ในสังกดักระทรวงการคลงั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวน

รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

(4 รายงาน/ปี)  

 

 

สตก. 
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กจิกรรม/ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลลพัธ์งาน/

ดชันี

ความก้าวหน้า 

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3.4 โครงการจดัทาํระบบ

บริหารความเสี่ยง 

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - ระดบั

ความสาํเร็จใน

การจดัทาํระบบ

บริหารความ

เสี่ยงของ 

สป.กค. 

(แผนบริหาร

ความเสี่ยงของ 

สป.กค. 

ประจาํปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

กพร. 

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ

ป้องกนัและปราบปราม

ทุจริต 

4.1 โครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรเกี่ยวกบัการ

เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และซื่อสัตย์

สุจริต โดย สป.กค.  

12 เดือน ต.ค.53 ก.ย.54             - จาํนวน

หลกัสูตรที่จดั      

(1 หลกัสูตร/ปี) 

 

 

สบค. 

 


