รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมบัญชีกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1. โครงการ “คนดีบัญชีกลาง”

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

2. โครงการ กจ. สัญจร
ระดับความสาเร็จของ
- กิจกรรม “เคาะประตูเพื่อนบ้าน โครงการ
ชวนคุยเรื่องคน”
- โครงการอบรม เรื่อง “ธรรมะ
กับจริยธรรมในการทางาน”
- โครงการอบรม หลักสูตร
“พนักงานราชการ...การจ้าง
และสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้”
- โครงการอบรม “วินัยและ
การดาเนินการทางวินัย”

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยอดสะสมถึงเดือนปัจจุบัน

ดาเนินงานโครงการเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 เร็วกว่าแผนที่
กาหนดไว้ 1 เดือน โดยได้จัดทาแนวทางการคัดเลือก “คนดีบัญชี
กลาง” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนออธิบดีฯ ให้ความ
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ทุกคนคัดเลือก “คนดีบญ
ั ชีกลาง” โดยใช้วิธีลงคะแนนทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก “คนดีบญ
ั ชีกลาง” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ดาเนินโครงการเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่
กาหนดไว้ 1 เดือน โดยได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม “เคาะประตูเพื่อนบ้าน ชวนคุยเรื่องคน” ได้เข้าพบ
ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานเพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
สาหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนางาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. จัดบรรยายเรื่อง “วินัยและการดาเนินการทางวินัย” ให้กับ
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560
3. จัดบรรยายเรื่อง “พนักงานราชการ....การจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ที่ควรรู้” ให้กับพนักงานราชการส่วนกลาง เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2560
4. จัดบรรยายเรื่อง “ธรรมะกับจริยธรรมในการทางาน” ให้กับ
บุคลากรส่วนกลาง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. โครงการ “ข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยอดสะสมถึงเดือนปัจจุบัน

ดาเนินงานโครงการเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่
กาหนดไว้ 1 เดือน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.1 แนวทางและวิธีในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผูส้ ังเกตการณ์ และการจัดทารายงานตามมาตรา 17
และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผปู้ ระกอบการต้องจัดให้มตี ามมาตรา 19
2. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบในประเด็นดังนี้
2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต จานวน 2 เรื่อง ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ในหลักการ
แต่ให้ปรับแก้ไขรายละเอียด
2.2 แนวทางปรับปรุงการดาเนินงานและหลักการจ่าย
ค่าตอบแทนการดาเนินงานข้อตกลงคุณธรรม
2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2.4 พิจารณาแผนการดาเนินงานและโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โดยได้เสนอร่าง
ประกาศฯ ที่มีการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ จานวน 2 เรื่อง
ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว

ร้อยละ 100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยอดสะสมถึงเดือนปัจจุบัน

4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งร่างประกาศฯ จานวน 2 เรื่อง ตามข้อ 1.1
และ 1.2 ซึ่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจร่างฯ แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 561 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนาม
ในประกาศฯ เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐของส่วนราชการ
(Construction Sector
Transparency Initiative : CoST)

ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานโครงการเสร็จในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นไปตาม
ดาเนินโครงการ
แผนทีก่ าหนดไว้ โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ ดังนี้
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการก่อสร้าง
เพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST พร้อมทั้งรับสมัครโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเข้าร่วมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 คัดเลือกและเห็นชอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 65 โครงการ ประกอบด้วย
ส่วนราชการ 27 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 10 โครงการ และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 28 โครงการ
1.3 เห็นชอบรายงานฉบับประชาชนของคณะทางาน
ตรวจสอบข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.4 ให้ขยายโครงการ CoST ไปยังส่วนภูมิภาค โดยให้
สานักงานคลังเขตและสานักงานคลังจังหวัดเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
1.5 รับทราบการจัดทาสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook
ชื่อเพจ CoST Thailand เพื่อเป็นช่องทางเปิดเผยข้อมูลโครงการฯ
ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งจัดอบรมให้กับสานักงานคลังเขต
และสานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
2. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เข้าร่วมโครงการ CoST เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม

ร้อยละ 100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความคืบหน้าในการดาเนินงาน

ยอดสะสมถึงเดือนปัจจุบัน

เซ็นจูรี่พาร์ค เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3. อธิบดีฯ แจ้งให้สานักงานคลังเขตทั้ง 9 เขต และสานักงาน
คลังจังหวัดจัดหาโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้าร่วมโครงการ CoST
4. เผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST
ผ่านทางเว็บไซต์ เมนู CoST Thailand
5. คณะทางานตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่สานักงานคลังเขต
สานักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายจัดซื้อโดยรัฐ
ระหว่างประเทศ ร่วมกันลงพื้นที่สมุ่ ตรวจ จานวน 10 โครงการ
พร้อมทั้ง จัดเวทีภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่อยูโ่ ดยรอบโครงการฯ
ที่เป็นผู้มสี ่วนได้เสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อมูล รวมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
6. คณะทางานตรวจสอบข้อมูล ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
7. เผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST
ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เมนู CoST Thailand
3. โครงการ “ส่งตรงข่าวสาร วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561”

จานวนครั้งของการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการโครงการเสร็จในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ โดยได้รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทา
เนื้อหาเผยแพร่ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Office/Intranat
พร้อมทั้งได้สรุปผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว

12 ครั้ง/ร้อยละ 100

หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

