รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

√

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

งบประมาณ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ
โครงการ
"ใจใสๆ ใครก็ทาได้"

ตัวชี้วดั
๑. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมบุคลากรให้มี

เป้าหมาย

๑ โครงการ/กิจกรรม ศปท. อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติดาเนิน
โครงการ “ใจใสๆ ใครก็ทาได้” โดยกาหนดให้มี

จิตสานึกสาธารณะ
สามารถแยกระหว่าง

การจัดโครงการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ทีม่ ีความ
เข้าใจเรื่องจิตสานึกสาธารณะ
สามารถแยกผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๖๕

หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

√

-

(อบรม/สัมมนา)

งบประมาณ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม
"การนาหลักธรรมาภิบาล

๑. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการนาหลัก

และปรัชญาของเศรษฐกิจ

ธรรมาภิบาลและปรัชญา

ของมูลนิธิเทมาเส็ก จานวน ๔ ราย เมื่อวันที่

พอเพียงมาประยุกต์ใช้

ของเศรษฐกิจพอเพียงมา

๒๒ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๖๐ และคณะผู้เข้ารับ

ในการปฏิบัติงาน"

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

การอบรมดังกล่าว ได้นาความรู้ที่ได้รับ

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

๑ โครงการ/กิจกรรม ลธน. เห็นชอบให้ขา้ ราชการ สลน. เข้าอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ

ร้อยละ ๖๕

หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

√

-

(อบรม/สัมมนา)

มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม ที่มีความ
เข้าใจและมีความมุ่งมั่น

สารสนเทศสมัยใหม่แก่ผู้บริหาร สลน.
โครงการ “เสริมสร้างกระบวนทัศน์ด้านดิจิทัล

ในการปรับพฤติกรรม โดยนา

และนาการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัลของ

แนวทางของหลักธรรมภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจ

ผู้บริหารระดับสูง ของ สลน. ระยะที่ ๑”
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงของ

กิจกรรมที่ ๑
๑. จานวนประกาศ/คาสั่ง/
“ประกาศนโยบายคุณธรรม โครงการ/กิจกรรม ด้านการ

๑ ประกาศ/คาสั่ง/
โครงการ/กิจกรรม

ผู้บริหารในการต่อต้าน

และความโปร่งใสในการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในการดาเนินงานของสานักเลขาธิการ

การทุจริต

ดาเนินงานของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ที่ผู้บริหารเห็นชอบ
๒. ร้อยละของบุคลากร

นายกรัฐมนตรี” เป็นภาษาอังกฤษ และจะได้
นาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่

ร้อยละ ๘๕

อยู่ระหว่างขอความร่วมมือให้ กตป. แปล
“ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ที่รับทราบประกาศ/คาสั่ง/

ให้บุคลากรของหน่วยงานและสาธารณชน

โครงการ/กิจกรรมของ สลน.
ด้านการป้องกันและต่อต้าน

ได้รับทราบ

การทุจริต

-

-

-

งบประมาณ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

กิจกรรมที่ ๒
"การติดตาม เฝ้าระวัง

จานวนหน่วยงานในการ
ติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ของบุคลากรให้มีความโปร่งใส

เป้าหมาย
๑๒ หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ศปท. มีหนังสือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

√

-

ของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ

ให้มีความโปร่งใส"

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปที่หน่วยงานในสังกัด สลน.
เพื่อรวบรวมและจัดทาเป็นรายงานสรุป
เสนอต่อ ลธน.

กิจกรรมที่ ๓

๑. จานวนครั้งในการประชุม

๔ ครั้ง

คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมไปแล้ว

"การประชุมคณะ
อนุกรรมการป้องกัน

เพื่อกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
หรือวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม

จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐
โดยได้พิจารณาจัดทารายงานสรุปผลการ

ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริต

ดาเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

คุ้มครองจริยธรรม"

๒. ร้อยละหรือจานวนครั้ง

ร้อยละ ๘๐ / ๔ ครั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ของการดาเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตตามมติ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

ที่ประชุม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอ ลธน.
เพื่อให้ความเห็นชอบ และดาเนินงานตามมติ
ที่ประชุม โดยจัดส่งรายงานฯ และแผนฯ ดังกล่าว
ให้กับสานักงาน ป.ป.ท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบหรือกลไก

โครงการ
การเสริมสร้างความรู้

การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ดาเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

๑. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎ

๑ โครงการ/กิจกรรม สลธ. มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

และคาสั่งต่างๆ ไปปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

(อบรม/สัมมนา)

งบประมาณ (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตามพระราชบัญญัตกิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความ

๒๕๖๐

เข้าใจและสามารถนากฎ

และรุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งต่างๆ ไปปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งหมด ๘๔ คน และผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจและพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ ๘๐

หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง จานวน
๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

อยู่ในระดับ ๔.๐๐ (พอใจมาก)
กิจกรรม
"การกาหนดมาตรการหรือ

จานวนเครื่องมือ/นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่นามาใช้

๑ เครื่องมือ/
นวัตกรรม/ระบบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยได้ขอความร่วมมือ
สลธ. กาหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการ

เครื่องมือเพื่อใช้ในการ

ในการป้องกันการทุจริต

ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ

ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ได้อย่างเหมาะสม

จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทาแบบฟอร์มการ
รับรองตนเองเพื่อป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการ

ในการจัดซื้อจัดจ้างกับ

ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้เสนองาน"

กับผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การประเมินคุณธรรมและ

กิจกรรม
"การดาเนินงานด้านการ

ร้อยละของผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ร้อยละ ๘๓

มีการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA
เพื่อใช้ในการตอบแบบสารวจ Internal และ

ความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักเลขาธิการ

ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

การดาเนินงานของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

External และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมในการตอบแบบสารวจหลักฐาน

นายกรัฐมนตรี มีระดับ

ของสานักเลขาธิการ

มีระดับคะแนนร้อยละ ๘๐

เชิงประจักษ์ เพื่อให้การประเมินฯ บรรลุตาม

คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

นายกรัฐมนตรี”

ขึ้นไป

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่คา่ คะแนนร้อยละ ๘๓

