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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ ปรับฐานความคิด
ของบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต/ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากร สลค. เพ่ือปรับฐานความคิดของบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ จัดอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓  

   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร  
(กพร.) ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม  

๑.๑.๒ เผยแพร่ความรู้และมาตรการในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ สลค. ให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

ปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

 ครั้งที่ ๑ ศปท. ได้เผยแพร่เอกสาร
มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. ณ จุดบริการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. 

๑.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง  อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม  

๑.๒ สร้างค่านิยมร่วม 
ต้านการทุจริต 
 
 

๑.๒.๑ การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ต่อสาธารณะชน เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ปีละ ๑ ครั้ง  ศปท. ได้เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารทางเว็บไซต์ สลค. 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ผู้บริหาร และ ศปท. 

๑.๒.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต แ ล ะก า รต่ อ ต้ า น ก า รทุ จ ริ ต 
ในหน่วยงาน 

ปีละ ๑ ครั้ง  อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 
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๑.๓ น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านทุจริต  

๑.๓.๑ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตร
อันเป็นแบบอย่างที่ดี /กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 

ปีละ ๒ ครั้ง  อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๑.๓.๒ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืองาน
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการอ่ืน 

ปีละ ๑ ครั้ง  อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๑.๓.๓ จัดท าเอกสารเผยแพร่ เกี่ ยวกับประมวล
จริยธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

ปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ สารธรรม+อภิบาล ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ยกย่องในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ ปราชญ์ของโลก 

   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๑.๔ การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์สร้างกระแส
ต้านการทุจริต 

๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และพฤติ กรรมที่ ไม่ ควรน าไป เป็ น แบบอย่ าง 
ในการท างาน 

ปีละ ๒ ครั้ง  อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

๑.๔.๒ การใช้ประโยชน์จากช่องทางที่มีอยู่ ใน 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละ ๔ ครั้ง  ศปท. ได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทาง Facebook ของ ศปท. และ ทางเว็บไซต์
ธรรมาภิบาล สลค. จ านวน ๑ ครั้ ง  
โดยเผยแพร่ข้อมูล “พระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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 ๑.๔.๓ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ
การยกย่องเชิดชูและส่งเสริมคนดีให้เป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบัติตน 

จ านวน ๑ ราย  ส ล ค . ได้ คั ด เลื อ ก ข้ า ร า ช ก า ร 
พลเรือนดี เด่น จ านวน ๒ ราย ได้แก่  
นางสาวพัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์ และ
นายกฤติน  ดิ่งแก้ว 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 สลธ.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้ องกั นการ
ทุจริต 

๒.๑.๑ การทบทวนจรรยาข้าราชการ สลค.  
หมายเหตุ: จะด าเนินการเมื่อ ก.พ. จัดท าประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนแล้วเสร็จ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ก.พ.  
ยังจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนไมแ่ล้วเสร็จ 

    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๒.๑.๒ มีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริต เช่น วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

จ านวน  
๑ เครื่องมือ 

 จัดท ารายการความเสี่ ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน สลค. 

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ส านัก กอง กลุ่ม และศูนย์ 

๒.๑.๓ ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดท า
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ร้อยละ ๑๐๐  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึง
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 

   ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

สลธ. กองที่เก่ียวข้อง และ 
ศปท. 
 

๒.๑.๔ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของ สลค. ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต  เช่ น  การสั มมนา  
การอบรม  

ปีละ ๔ ครั้ง  ศปท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ดังนี้  

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 
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   ๑)  สัมมนาเชิ งวิชาการ เรื่องผลการ
ประเมินผลส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ เมื่อวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๒ ) งาน วัน ต่ อต้ าน คอร์ รั ป ชั น ส ากล 
(ป ระ เท ศ ไท ย ) ๒ ๕ ๖ ๓  เมื่ อ วั น ที่  ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๓) สัมมนาโครงการ Futures of Public 
Sector Integrity in Thailand เมื่อวันที่ 
๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสาน
ความร่วมมือและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตเพ่ือลดคดีทุจริต
และประพฤติมิ ชอบของประเทศไทย”  
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  

๒.๑.๖ จัดให้บุคลากรไปอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ เกี่ ยวกั บการส่ งเสริ มจริ ยธรรมและ 
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ปีละ ๒ ครั้ง ศปท. ได้จัดให้บุคลากรไปอบรม สัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรมและการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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  ๑) การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน
และบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  

๒.๒  การประเมิ นด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ สลค. 

๒ .๒ .๑  ระดับความส า เร็จ ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
สลค. (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ระดับ ๕ 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ศปท.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
๓.๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ และ 
การสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียน 

๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง วิธีการในการรับ
เรื่องร้องเรียน วิธี พิจารณาข้อร้องเรียน และ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตลอดจนการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทราบ 

ปีละ ๑ ครั้ง ศปท. ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทาง วิธีการในการ
รับเรื่องร้องเรียน วิธีพิจารณาข้อร้องเรียน 
และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนการคุ้มครอง
ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนทราบ โดยได้เผยแพร่ประกาศที่
ก าหนดในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ติดบอร์ด เว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. 
และ Facebook ของ ศปท. เพ่ือให้บุคลากร 
สลค. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 



รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

 

๓.๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า สลค. 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
ทุจริต 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 


