
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 2551 

           ผูรับผิดชอบ : นางประภาดา  สารนุสิต  นักวิชาการคลัง 9 ชช. ดานหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง   โทรศัพท  0-2265-8060    โทรสาร  0-2278-4150 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

1.  แผนสงเสริมการสรางราชการใสสะอาด 

     1.1  การสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของขาราชการและลูกจาง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 

 

      - ใชจรรยาบรรณของขาราชการ 

และลูกจางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ในงานบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน  

1.1.1 ความถี่ในการเผยแพร

จรรยาบรรณ ของขาราชการและ

ลูกจางสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
 

1.1.2   สัดสวนของเจาหนาที่ซึ่ง

รับทราบจรรยาบรรณของ

ขาราชการและลูกจางสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ 
 

มีการเผยแพรจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางของ สบน. 

เปนประจํา มีการเผยแพรผานเวปไซต (www.pdmo.mof.go.th) 

เพื่อใหขาราชการและลูกจางรับทราบและถือปฏิบัติตาม 

ขาราชการ พนักงานราชการ

และลูกจางของ สบน.  ทุกคน

รับทราบและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณสําหรับขาราชการ

และลูกจางของ สบน. อยาง

ตอเนื่อง 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

     1.2  การเสริมสรางจิตสํานึกที่

ถูกตองและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ทํางาน    การเผยแพรเรื่องคานิยม

สรางสรรคแกเจาหนาที่ สบน. 

              -  เผยแพรคานิยมสรางสรรค

ของเจาหนาที่ของรัฐทางเวปไซตของ 

สบน.  

              -  สอดแทรกคานิยมสรางสรรค 

ไวในหลักสูตร ฝกอบรมเจาหนาที่ของ 

สบน. ทุกระดับ 

 

 

1.2.1  สัดสวนเจาหนาที่ ซึ่งมี

ความรูเกี่ยวกับคานิยม

สรางสรรค 

 

1.2.2   ความถี่การเผยแพรเรื่อง

คานิยมสรางสรรค 

 

1.2.3  ความพอใจของผูติดตอ/

ขอรับบริการ อันเปนผลจาก

พฤติกรรมการใหบริการของ

เจาหนาที่ 

 

สบน. มีการเผยแพรคานิยมสรางสรรคผานทางเวปไซตของ สบน. 

(www.pdmo.mof.go.th) เปนประจําและตอเนื่อง และมีการ

ดําเนินการดานการเสริมสรางจิตสํานึกสงเสริมจริยธรรม ดังนี้ 

 

 

       -  การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดสง

ขาราชการและเจาหนาที่ของ สบน.  เขารวมโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยรรมขาราชการและะเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน  

นอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จัดโดย

สํานักงาน ก.พ. เพื่อสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม   

ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสงขาราชการเขารวมโครงการรณรงค

เขาวัดวันธรรมสวนะ ไหวพระสวดมนตในชวงเขาพรรษา 

ขาราชการ พนักงานราชการ  

และลูกจางของ สบน.  รับทราบ

เรื่องคานิยมสรางสรรคและ

ปฏิบัติตามคานิยมสรางสรรค 

 

ผูเขารวมโครงการสามารถนํา   

ความรูที่ไดรับในการเขารวม

โครงการมาใชในการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น   

 

 
 

 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

     -  จัดโครงการอบรมหลักสูตรความรู เ กี่ยวกับระเบียบ

การเงินและพัสดุ และการเสริมสรางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากรของ สบน. รวมถึงการจัดโครงการฝกอบรม

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานใหกับบุคลากรในสังกัด

ของ สบน. รวมถึงเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ภาค

ประชาชนและเครือขายที่เกี่ยวของดานการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
 

      -  มอบหนังสือดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ใน สบน. เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานนําขอคิดที่ไดรับจากหนังสือ

ไปประยุกตใชกับการทํางานและชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนหนังสือที่มี

คติขอคิดหลายมุมมอง เปนประโยชนในการดําเนินชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย หนังสือ “หลักการทรง

งานในพระบาทสมเด ็จพระเจ าอยู ห ัว” หนังส ือ “เศรษฐก ิจ

พอเพียงคืออะไร?”  และหนังสือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา” 
 

      -  ประชาสัมพันธราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. 

... ใหกับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ทราบ 
 

     -  ดําเนินการจัดซื้อหนังสืออุบายคลายเครียด ของพระธรรมวิ

สุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร เพื่อใหกับขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ซึ่งหนังสือดังกลาวเปน

หนังสือที่มีประโยชน รวมทั้งผูอานยังสามารถนําความรูที่ไดรับจาก

การอานหนังสือไปประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 

 

ผูเขารวมการฝกอบรมไดรับ

ความรูและเสริมสรางจิตสํานึก

ราชการใสสะอาด เห็นความ 

สําคัญของการยึดมั่นทําในสิ่ง   

ที่ถูกตอง นําความรูที่ไดรับจาก

การอบรมปรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ  
 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ

สบน. นําความรูที่ไดรับจาก

หนังสือมาประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันและในการทํางาน 

 

 

 

 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ 

สบน. เห็นความสําคัญในการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฯ  
 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ

สบน. นําความรูที่ไดรับจาก

หนังสือมาประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันและในการทํางาน 

 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

 

 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

 

 

 
 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

      - ดําเนินการขอเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการสราง

จิตสํานึกราชการใสสะอาดจากศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน 

ก .พ .  โดยขอหนั งสือ คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารของ

ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี มอบใหกับผูบริหาร

ของ สบน. 

 

      - ดําเนินการขอเอกสารเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธการสราง

จิตสํานึกราชการใสสะอาดจากศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน 

ก.พ. มอบหนังสือประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน 

เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สบน. ไดมี   

 

ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ

ของคุณธรรมจริยธรรม และ

นํามาประยุกตใชในการทํางาน

และในชีวิตประจําวัน 

 

 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ 

สบน. มีแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติในการเปนขาราชการที่ดี 

มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติ

ราชการอยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

      1.3  เปดชองทางใหผูรับบริการ/

ประชาชนทราบถึงการดําเนินงานดาน

ขอมูลขาวสารของ สบน.  รวมทั้งสามารถ

แจงขอมูลหรือรองเรียนกรณีทุจริต

ประพฤติมิชอบทางเวปไซต 

(www.pdmo.mof.go.th) และผานกลอง 

รับความคิดเห็น 

 

1.3.1   มีชองทางใหผูรับบริการ/

ประชาชนแจงขอมูล หรือ

รองเรียน  กรณีทุจริตประพฤติมิ

ชอบ 

 

1.3.2   สัดสวนของเจาหนาที่ที่

ไดรับการลงโทษ เนื่องจากทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

-  สบน. ไดจัดทําตูประชาสัมพันธศูนยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหการดําเนินงานดานขอมูล

ขาวสารเกิดประโยชนแกประชาชนและเปนไปตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
 
-  สบน.  เปดชองทางใหผูรับบริการ/ประชาชนแจงขอมูล หรือ

รองเรียนกรณีทุจริตประพฤติมิชอบผานทางเวปไซตของ สบน. 

(www.pdmo.mof.go.th) และผานกลองรับความคิดเห็น 

ผูรับบริการ/ประชาชน ทราบ

ถึงการดําเนินการดานขอมูล

ขาวสารภายใตระบบรับฟง     

ขอรองเรียนดังกลาว ไมมี     

ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบของขาราชการ

และลูกจางของ สบน 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

 

http://www.pdmo.mof.go.th/
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โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

2.  การปองกันเหตุการณพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะใสสะอาด 

      2.1   การปรับปรุงแจงเวียน

หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่

โปรงใสและเปนธรรมภายใตระบบ

คุณธรรม 

2.1.1  รอยละของเจาหนาที่ซึ่ง

รับทราบหลักเกณฑการเลื่อน

ตําแหนง การพิจารณาความดี

ความชอบของหนวยงาน 

 

2.1.2  จํานวนขอรองเรียน

เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง หรือ

พิจารณาความดีความชอบที่ไม

เปนธรรม  

 

สบน. มีการแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีบริหารงานบุคคลที่โปรงใส

และเปนธรรม ภายใตระบบคุณธรรมอยางตอเนื่องทุกครั้ง 

-  เจาหนาที่รับทราบขอมูล 

หลักเกณฑและขั้นตอนการ

พิจารณาความดีความชอบ 

 

-  การดําเนินการที่ผานมาของ  

สบน. มีระบบการบริหารงาน

บุคคลที่โปรงใส และยังไมมี 

ขอรองเรียน ในเรื่องดังกลาว 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

      2.2   การประกาศ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ําใจ 

และเปดชองทางใหผูรับบริการ/

ประชาชนแจงขอมูล หรือรองเรียนการ

ทุจริตทาง Website ของสํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ 

2.2.1   ความถี่ในการเผยแพร 

กฎ ระเบียบขอบังคับดังกลาว 
 

2.2.2 รอยละของเจาหนาที่ที่

รับทราบกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 

2.2.3  มีชองทางใหผูรับบริการ/

ประชาชนแจงขอมูล หรือ

รองเรียนการทุจริต 

 

มีการเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  ผานทางเวปไซต 

สบน.  (www.pdmo.mof.go.th) อยางตอเนื่อง 

ขาราชการและลูกจางของ สบน. 

ไมให - ไมรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

      2.3  การบริหารเพื่อปองกันความ

เสี่ยงที่นําไปสูการทุจริต (Risk 

management) 

 

 

2.3.1   มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน/

โครงการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับ

ผลสัมฤทธิ์ 

 

สบน. มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางของ สบน.ตามระบบการ

ควบคุมภายในของ สบน. อยางมีระบบ และเปนไปตามระเบียบ

ของราชการ  

 

มีการตรวจสอบประเมินผล และ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ

หนวยรับตรวจและรายงาน

หัวหนาสวนราชการทราบอยาง

เปนประจําและตอเนื่อง 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

http://www.pdmo.mof.go.th/
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โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

   2.4   การสงเสริมบทบาทผูบังคับบัญชา

ใหเปนตัวอยางที่ดี  สอดสองพฤติกรรม   

และการดําเนินชีวิตของเจาหนาที่ในสังกัด 

ยกยองเมื่อทําดี ตักเตือนเมื่อผิดพลาด 

2.4.1   จํานวนขอรองเรียน

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ที่มีตอผูใตบังคับบัญชา 

 

2.4.2  จํานวนผูใตบังคับบัญชาซึ่ง

ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล

คนดีของหนวยงาน 

 

สบน. เปดชองทางใหผูรับบริการ/ประชาชน แจงขอมูล หรือ

รองเรียนกรณีทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมและการ

ดําเนินงาน ของขาราชการและลูกจางของ สบน. ผานทางเวปไซต

ของ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) 

 

ภายใตชองทางการรองเรียน 

ดังกลาว  ไมมีผูรองเรียน และ

ผูบังคับบัญชาของ สบน. เปน

ตัวอยางที่ดีในการทํางาน 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

    2.5  การสรางความโปรงใสดาน

บริหารงานการเงิน การคลัง ระบบบัญชี   

และพัสดุ 

สัดสวนของการรองเรียน

เนื่องมาจากการบริหารงานดาน

การเงิน การคลัง ระบบบัญชีและ

พัสดุไมโปรงใส 

-  การดําเนินงานดานการเงินการคลังของ สบน. มีการนําระบบ 

GFMIS มาใชในการบริหารงาน 

สบน. มีการบริหารงานดาน

การเงิน การคลัง ระบบบัญชี

และพัสดุอยางโปรงใสและ

ตรวจสอบไดและไมมีขอ

รองเรียนเรื่องดังกลาว 

 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

      2.6  การสรางเครือขายหนวยงาน      

ใสสะอาด 

มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร

ขอมูลขาวสารระหวางศูนย

ประสานราชการ ใสสะอาดของ 

สบน. กับสวนราชการอื่น 

สบน. มีการสรางเครือขายหนวยงานใสสะอาดกับหนวยงานอื่นๆ 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานการสรางราชการใสสะอาด สรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรของ สบน.  

สบน. มีการแลกเปลี่ยนขอมูล    

ศูนยประสานราชการใสสะอาด  

กับหนวยงานอื่น เชน แผน    

กลยุทธใสสะอาด  ที่ตั้ง      

เบอรโทรศัพท รายชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ  เว็บเพจ ฯลฯ กับ

ศูนยประสานราชการใสสะอาด

ของหนวยงานอื่นๆ  เชน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ  

กรมบัญชีกลาง เปนตน 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนกลยุทธหนวยงานฯ 

 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

สิ่งที่ดําเนินการ 

 

ผลที่ไดรับ 

 

ปญหา/อุปสรรค 

3.  การจัดการกรณีทุจริต และคอรรัปชันที่เกิดขึ้น หรือกําลังเกิดขึ้น 

    3.1   การเรงรัดดําเนินการทางวินัยให

รวดเร็ว และโปรงใส 

 

 

 

 

 

3.1.1  สัดสวนระยะเวลา

ดําเนินการทางวินัยที่ลดลง 

 

3.1.2  จํานวนเจาหนาที่ซึ่ง

รับทราบขาวสารผลการ

ดําเนินการทางวินัย กรณีทุจริต

รับสินบน ที่ไดรับการลงโทษ 

การเปดชองทางใหประชาชนสามารถแจงขอรองเรียนทางดานวินัย

หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของขาราชการและลูกจางของ สบน. 

ผานทางเวปไซต สบน. (www.pdmo.mof.go.th) 

การดําเนินงานที่ผานมาของ 

สบน. ไมปรากฏขอรองเรียน

ทางวินัยของขาราชการ 

พนักงานราชการและลูกจาง

ของ สบน. 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

   3.2  การไมสนับสนุน และไมใหความ

รวมมือแกเอกชนที่ทุจริต 

3.2.1   มีการตรวจสอบประวัติ

ของเอกชนที่จะวาจางกับ

กรมบัญชีกลางกอนการวาจาง 

 

3.2.2   มีรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของเอกชนนั้น เมื่อ

สิ้นสุดโครงการ/ระยะการวาจาง 

-  การจัดซื้อจัดจางของ สบน. มีการตรวจสอบประวัติของเอกชน

กอนมีการจัดซื้อจัดจาง 

 

-  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของเอกชนใหผูหารทราบเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ/ระยะการวาจาง 

การจัดซื้อจัดจางของ สบน.      

มีความโปรงใส ไมใหความ

รวมมือแกเอกชนที่ทุจริต 

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 

      3.3 การจัดหนวยรับขอรองเรียน    

รองทุกข  หรือแจงเบาะแสการทุจริตทาง 

เวปไซตของ  สบน. 

3.3.1   มีชองทางใหผูติดตอ/

ขอรับบริการแจง  ขอมูลการ

ทุจริต 

 

3.3.2   ระยะเวลาการแจงผล

ความคืบหนาการดําเนินการกรณี

ทุจริต ประพฤติมิชอบแกผู

รองเรียน/ รองทุกข 

 

การเปดชองทางใหผูติดตอ/ขอรับบริการแจงขอมูลการทุจริต

ประพฤติมิชอบของขาราชการและลูกจางของ สบน. ผานทางเวป

ไซต (www.pdmo.mof.go.th) 

ภายใตระบบรับฟงขอรองเรียน    

ดังกลาว ไมมีขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ      

มิชอบของขาราชการ  พนักงาน

ราชการ  และลูกจางของ สบน.   

ไมพบปญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินการ 
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