
รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ 
 

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
บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
เพ่ือปรับฐานความคิดของบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

ปีละ ๒ ครั้ง  ยุติการด าเนิน โครงการ เนื่ องจาก 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
โดยมติ  ครม. (๒๑ เม.ย. ๖๓) เห็นชอบ 
การโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าไปจัดท า
ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

   ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

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

๑.๑.๒ เผยแพร่ความรู้และมาตรการในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ สลค. ให้ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

ปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

 ครั้งที่ ๑ ศปท. ได้เผยแพร่มาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สลค. ผ่านทางช่องทาง Facebook: 
SOCETHICS และเว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. 
 ครั้งที่ ๒ ศปท. ได้เผยแพร่นโยบาย
เกี่ ยวกั บความโปร่ งใสตรวจสอบได้ 
ของ สลค. ทางเว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. 

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. 

๑.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรม csr รวมน้ า ใจให้ สั งคม 
มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถาน
สงเคราะห์บ้านบางแค ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 
ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม  
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ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

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  ศปท. ได้จัดกิจกรรมเขียนปณิธาน
ความดี ในการปฏิ บั ติ ร าชการและ 
การด ารงชีวิต เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๑.๓ น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านทุจริต  

๑.๓.๑ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตร
อันเป็นแบบอย่างที่ด ี

ปีละ ๒ ครั้ง  ครั้ งที่  ๑ ศปท. ได้ จัดนิทรรศการ 
น้ อมร าลึ กถึ งพ ระมห ากรุณ าธิ คุณ  
เนื่ อ ง ใน โอ ก าส วั น ค ล้ า ย วั น เฉ ลิ ม 
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มห าราช  บ รมน าถบ พิ ต ร  วั น ที่  ๕ 
ธันวาคม ระหว่างวันที่  ๓-๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องช านาญอักษร  
 ครั้งที่  ๒ ศปท. ได้จัดนิทรรศการ
เฉลิ ม พ ระ เกี ย รติ พ ระบ าท ส ม เด็ จ 
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว  วั นที่  ๒ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องช านาญอักษร  

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 
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 ๑.๓.๒ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรืองานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการอ่ืน 

ปีละ ๒ ครั้ง ยุ ติ ก ารด า เนิ น โครงการ  เนื่ อ งจ าก 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
โดยมติ  ครม. (๒๑ เม.ย. ๖๓) เห็นชอบ 
การโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าไปจัดท า
ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

   ยังไม่ได้
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
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาชวนคิดช่วงวิกฤต COVID-19 
 ครั้งที่ ๒ สารธรรม+อภิบาล ฉบับเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ เรื่ อง ยึ ดเศรษฐกิจ
พอเพียงน าชีวิต ทางสว่างของต ารวจไทย 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

๑.๔ การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์สร้างกระแส
ต้านการทุจริต 

๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และพฤติ กรรมที่ ไม่ ควรน าไป เป็ นแบบอย่ าง 
ในการท างาน 

ปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง พลังน้ าใจช่วยคนไทยในยามยาก 
 ครั้งที่ ๒ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
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 ๑.๔.๒ การใช้ประโยชน์จากช่องทางที่มีอยู่ ใน 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละ ๔ ครั้ง  ศปท. ได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทางเอกสาร ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ทาง Facebook ของ ศปท. และ ทางเว็บไซต์
ธรรมาภิบาล สลค. จ านวน ๔ ครั้ ง  
โดยเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้  

๑) ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 
๒) คติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๓ 
๓) จุลสาร ก.พ.ค. News 
๔ ) พ ระบ รม รา โช วาท เนื่ อ ง ใน 

วันข้ าราชการพลเรือน ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 

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 เด่ น  จ านวน  ๑  ราย  คื อ  
นายรัฐสภา  มีประไพ 

   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. ๒๕๖๓ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ก.พ.  
ยังจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนไมแ่ล้วเสร็จ 

    ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 
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๒.๑.๒ มีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริต เช่น วางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

จ านวน  
๑ เครื่องมือ 

 จัดท ารายการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน สลค. 

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ส านัก กอง กลุ่ม และ
ศูนย์ 

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

ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

สลธ. กองที่เก่ียวข้อง 
และ ศปท. 
 

๒.๑.๔ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของ สลค. ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริต เช่ น  การสัมมนา  
การอบรม  

ปีละ ๔ ครั้ง  ศปท. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ดังนี้  
 ๑) กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒) สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทาง
และความต้องการในการสร้างนวัตกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics)  เ พ่ื อ ส กั ด กั้ น ก า ร ทุ จ ริ ต 
เชิ งน โยบาย เมื่ อวันที่  ๑๑  ธัน วาคม 
๒๕๖๒  

    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 



รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

 

  ๓) สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลการ
ส ารวจสถานการณ์การทุจริตและการรับรู้
การทุจริตในประเทศไทย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔) สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
ผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

  

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 

๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 
๑๙ -๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี)  

๒) สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือการ
ยกระดับจริยธรรมขององค์กร เมื่อวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ระบบ Zoom) 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 



รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

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 
 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว    ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

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 วิธีการ 
ในการรับ เรื่องร้องเรียน วิธี พิ จารณ า 
ข้อร้องเรียน  และมาตรการคุ้ มครอง 
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทราบ โดย
ได้ เผยแพร่ประกาศที่ ก าหนดใน เรื่อง
ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า น ช่ อ งท า งต่ า ง  ๆ  เช่ น  
ส่ ง เป็ น เอ ก ส า ร ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ผู้อ านวยการส านักและกองเผยแพร่ให้
บุ ค ล าก ร ใน สั ง กั ด ท ร าบ  ติ ด บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ธรรมาภิบาล สลค. 
และ Facebook ของ ศปท. เพ่ือให้บุคลากร 
สลค. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ศปท. และกลุ่มงาน
คุม้ครองจริยธรรม 

๓.๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า สลค. 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
ทุจริต 

   ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 


