รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรารบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
กลยุทธ์ : ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
๑. กิจกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริม
เป้าหมาย
ร้อยละ ร้อยละ ไม่ได้ใช้
เสริมสร้างคุณธรรมและ บุคลากรของ
ผู้บริหาร
๘๐
๘๕
งบประมาณ
จริยธรรมผู้บริหาร
สำนักงานลูกเสือ พนักงานและ
พนักงานและลูกจ้างใน แห่งชาติได้รับการ ลูกจ้างของ
สังกัดสำนักงานลูกเสือ เสริมสร้าง
สำนักงาน
แห่งชาติ
คุณธรรมและ
ลูกเสือแห่งชาติ
- การถวายสัตย์ปฏิญาณ จริยธรรมในการ
เป็นพนักงานที่ดีตามคติ ต่อต้านการทุจริต ตัวชี้วัด
พจน์ของลูกเสือ
ร้อยละผู้บริหาร
- สร้างความตระหนัก
พนักงานและ
และแสดงเชิงสัญลักษณ์
ลูกจ้างที่เข้าร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม
ภายในองค์กร

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บุคลากรของสำนักงาน ส่วนอำนวยการ
ลูกเสือแห่งชาติการ
สำนักงานลูกเสือ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น แห่งชาติ
พนักงานที่ดีตามคติ
พจน์ของลูกเสือ การ
สร้างความตระหนัก
และแสดงเชิง
สัญลักษณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร โดยการ
ใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ
เพื่อให้พนักงาน เป้าหมาย
ร้อยละ ร้อยละ ๙๐,๐๐๐
๒๖,๘๐๐
การอบรมเรื่องการจัดซื้อ ของสำนักงาน
ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ๘๐
๘๐
จัดจ้าง
ลูกเสือแห่งชาติได้ บุ ค ลากรได้ รั บ
มีความรู้ ความ
การพัฒ นาให้ มี
เข้าใจและ
ค ว า ม รู้
สามารถ
ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้
และทั ก ษะใน
ถูกต้องตาม
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ระเบียบพัสดุ
ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
ข อ ง บ ุ ค ล า กร
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร
พนักงานและ
ลูกจ้างที่เข้าร่วม
รับการอบรมนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บุคลากรของสำนักงาน ส่วนอำนวยการ
ล ู ก เ ส ื อ แ ห ่ ง ช า ติ มี สำนักงานลูกเสือ
ความรู้ความเข้ า ใจใน แห่งชาติ
เรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพั ส ดุ
จนสามารถปฏ ิ บ ั ติ
ภาระหน้ าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเป็น
การสนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
เรื่องของการทุจริต

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
เพื่อให้พนักงาน เป้าหมาย
ร้อยละ ร้อยละ ไม่ใช้
ของสำนักงาน
ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ๘๐
๘๕
งบประมาณ
ลูกเสือแห่งชาติได้ บุคลากรได้รับการ
มีความรู้ ความ
พั ฒ นาให้ ม ี ค วามรู้
เข้าใจและ
สามารถดำเนินงาน
สามารถ
ตามคู่มือการ
ดำเนินงานตาม ประเมิ น คุ ณ ธรรม
คู่มือการประเมิน และความโปร่ ง ใส
คุณธรรมและ
การดำเนินงานของ
ความโปร่งใสการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ดำเนินงานของ (ITA)
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
ตัวชี้วัด
ผลคะแนนการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใส
การดำเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITA)

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง ส่วนอำนวยการ
สำนั ก งานลู ก เสื อ สำนักงาน
แห่ ง ชาติ มี ค วามรู้ ลูกเสือแห่งชาติ
ความเข้าใจและ
สามารถดำเนิ น งาน
ตามคู่มือการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสการ
ดำเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITA)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลดำเนินการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ : สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
๑. กิจกรรมการจัดทำ เพื่อกำหนด
เป้าหมาย
๑ แผน ๑ แผน ไม่ได้ใช้
แผนปฏิบัติการ
โครงการ/
คณะกรรรมการ
งบประมาณ
ป้องกันและ
กิจกรรมให้
จัดทำแผนและ
ปราบปรามการทุจริต สอดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่
ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องในการ ตัวชี้วัด
ป้องกันและ
แผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๒
๒. กิจกรรมการจัดทำ
๒ แผน ๒ แผน ไม่ได้ใช้
แผนปฏิบัติการใช้
งบประมาณ
จ่ายงบประมาณและ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนอำนวยการ
สำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือ ส่วนอำนวยการ
แห่งชาติได้เห็นชอบ
สำนักงาน
แผนปฏิบัติการและแผนการ ลูกเสือแห่งชาติ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
เพื่อจัดทำ
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการใช้ ผู้ปฏิบัติงาน
จ่ายงบประมาณ ด้านนโยบาย
และแผนการ
และยุทธศาสตร์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจำปี
ด้านการจัดซื้อ
งบประมาณ พ.ศ. จัดจ้าง
๒๕๖๒ เป็นกรอบ
แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ดำเนินงาน และ ๑. แผนการใช้
ประกาศให้
จ่ายงบประมาณ
สาธารณชนได้รับ ๑ แผน
ทราบ เพื่อ
๒. แผนการ
ประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๑
ควบคุม กำกับ
แผน
ติดตามผลการ
ดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

งบประมาณ
แผน
เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีการทุจริตที่ดำเนินการแล้ว
กลยุทธ์ : ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. ดำเนินการตาม
ระบบจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
เพื่อตอบข้อ
เป้าหมาย
ร้อยละ ร้อยละ ไม่ได้ใช้
ร้องเรียนเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนที่
๘๐
๖๐
งบประมาณ
การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการแก้ไข
ของสำนักงานลุก ตามระยะเวลาคิด
เสือแห่งชาติ
เป็น ร้อยละ ๘๐

๒.โครงการสอบทาน เพื่อให้ความ
และประเมินผลการ เชื่อมั่นต่อระบบ
ควบคุมภายใน
การควบคุม
ภายในของ
สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
(สำนักงาน)

ตัวชี้วัด
จำนวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้
ดำเนินการแล้ว
เสร็จ
เป้าหมาย
๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๓๒,๑๕๐
รายงานผลการ
สอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
แบบ ปส. จำนวน
๑ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดำเนินการตามระบบ ส่วนอำนวยการ
จัดการข้อร้องเรียน สำนักงาน
จำนวน ๓ เรื่อง จาก ลูกเสือแห่งชาติ
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
๕ เรื่อง

ไม่ได้ใช้
รายงานผลการสอบ หน่วยตรวจสอบ
งบประมาณ ทานการประเมินผล ภายใน
การควบคุมภายใน –
แบบ ปส. จำนวน ๑
ฉบับ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ว่าเหมาะสม
เพียงพออย่าง
สมเหตุสมผลว่า
การดำเนินงานจะ
บรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

๓. โครงการ
ตรวจสอบด้าน
การเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ
และเปิดคลินิก ให้
คำปรึกษาแนะนำ

เพื่อให้ความ
เชื่อมั่นแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อความ
ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงิน
และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย/
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
แผน
เบิกจ่าย
ตัวชี้วัด
จำนวนร้อยละของ
ข้อเสนอแนะ ที่
นำไปปรับปรุง การ
ควบคุมภายใน
ให้มีความ
เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล
เป้าหมาย
๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๖๙,๖๕๐
ไม่ใช้
รายงานผลการ
งบประมาณ
ตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะด้าน
การเงิน และการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัด
จำนวนร้อยละของ
รายการที่
ตรวจสอบซึ่งได้รับ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบความถูก หน่วยตรวจสอบ
ต้องในการปฏิบัติตาม ภายใน
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ จากเอกสาร
หลักฐานด้านการเงิ น
การบัญชี และพัสดุ
๒.สรุปผลการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์
และจัดทำรายงานผล
การตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
คำแนะนำ หรือ
ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน และ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
การนำไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

งบประมาณ
แผน
เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

