รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ : บทนา
สถานการณ์การทุจริต

๑

ส่วนที่ ๒ : แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๒.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๒ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

๒
๒

ส่วนที่ ๓ : ผลการดาเนินงาน
๓.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๒ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

๓
๕

ส่วนที่ ๔ : ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด / แนวทางแก้ไขปรับปรุง
๔.๑ ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจากัดในการดาเนินงาน
๔.๒ แนวทางแก้ไขปรับปรุง

๗
๗

ภาคผนวก : ตารางสรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................................

ส่วนที่ ๑ : บทนา
สถานการณ์ การทุจริ ต
ปัญ หาการทุจ ริต คอร์รัป ชัน ในประเทศไทยยัง คงมีแ นวโน้ม สูง ขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ความล่าช้า ความยุ่งยากในขั้นตอนการดาเนินงานของราชการ รวมทั้งการที่กฎหมายบางส่วนยังมีช่องว่าง
ที่ก่อให้เกิดการทุจริต และความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรูปแบบที่พบในการทุจริต จะเป็นการ
ให้สินบน การทุจริตเชิงนโยบาย และการใช้ตาแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรหรือพวกพ้องของตนเอง
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงกาหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้บุคคล
ทุกหมู่เหล่ามีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มีการนาหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุ กต์ ใช้ในระบบราชการและการบริหารราชการแผ่ นดิน ควบคู่ไปกับการปรับปรุ ง
กฎหมายให้ มีความทันสมัย มีการลงโทษผู้ กระทาผิดอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพื่อให้ ประชาชนทุกคนมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
รวมทั้งได้นาเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงใช้ในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑

ส่วนที่ ๒ : แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี มี ภ ารกิ จหลั กเกี่ย วกั บการปฏิบั ติร าชการ ด้ านการเมือ ง
ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นาประเทศ ดังนั้น จึงได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๖) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๗) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๘) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๒.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานั กเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามกรอบและแนวทาง
การประเมิน ITA ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ฯ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจประจาและที่กาหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จัดทามาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
นาเรียนต่อหัวหน้าส่วนราชการ และนาขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
๒.๒ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในส่วนที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ)
และขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ส่งให้สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒

ส่วนที่ ๓ : ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูน ย์ป ฏิบัติก ารต่อ ต้า นการทุจ ริต ได้ดาเนิน งานเกี่ย วกับ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม โดยสรุปได้ดังนี้
๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑) ดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต : การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการการเมือง และข้าราชการ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิ นขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ได้นาส่งให้สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอ
เป็นผลงานสาคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
๑.๒) ดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กาหนด
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ระดับคะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ประกอบกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่ งเสริมคุ้มครองจริย ธรรม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดค่าเป้าหมายในส่วนของการประเมิน ITA ที่ระดับคะแนนร้อยละ ๘๖
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการรายงานผล
ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน จาแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐
AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙
A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙
B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙
C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙
D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙
E
๐ - ๔๙.๙๙
F
โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับผลการประเมิน ITA ที่ระดับคะแนนร้อยละ
๘๗.๖๘ อยู่ในระดับ A ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ กาหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ของหน่วยงาน

๓

๑.๓) ดาเนิ น งานด้ า นเลขานุ ก ารให้ กั บ คณะกรรมการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้ง
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ เพื่อให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่มีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
๑.๔) ดาเนินงานด้านเลขานุการให้กับคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสและการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยศึกษา วิเคราะห์ และขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน ITA ของสานักงาน
ป.ป.ช. อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็น ปฏิรู ป ที่ ๒ ด้ านการป้อ งปราม และการประเมิ นความเสี่ ยงการทุ จริ ต
และจั ดทาแผนบริหารความเสี่ ยงด้านการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ส่งให้สานักงาน ป.ป.ท.
๑.๕) จัดทามาตรการและแนวปฏิบัติในการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA เสนอ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางวิสุนี บุนนาค) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ความเห็นชอบ และนาไปใช้เป็น มาตรการ
และแนวปฏิบัติในงานดาเนินงานของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๖) จัดทารายงานผลการดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งเรื่องที่รับไว้ดาเนินการก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๑ ตามแบบรายงานผลการดาเนินการฯ และแบบสรุปรายงานฯ ที่สานักงาน ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงแล้ว
ส่งให้สานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑.๗) เข้าร่ ว มกิจ กรรม/ประชุม/อบรม/สัม มนา กับ ส่ว นราชการและหน่ว ยงานต่า งๆ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น
 กิจกรรม “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสานึก คนไทยไม่โกง”
 กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล”
๔

 ประชุม ชี้แ จงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ศปท.
 ประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
๒๕๖๒ เรื่อง "การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ... ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"
 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารระหว่ างหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องเพื่ อผลั กดั นหลั กสู ต รต้ า น
ทุจริตศึกษา
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
 อบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทามาตรการ/แนวทางตาม
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ของส่วนราชการ
 อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
๒) ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
๒.๑) ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และขณะนี้สานักงาน ก.พ. ได้มี ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นายอานาจ โชติชัย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
กรรมการ
๓. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการ
๔. นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
กรรมการ
๕. นายวโรทัย ไตรพิทักษ์
กรรมการ
๖. นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์
กรรมการ
๗. นายสุรพงษ์ มาลี
กรรมการ
๒.๒) จัดทาโครงการ “คนดี ศรี สลน.” ในลักษณะโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อ ยกย่อ ง เชิดชู บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความเสีย สละ อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีการพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งได้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณโครงการ “คนดีศรี สลน.” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว
๒.๓) เข้าร่ว มกิจ กรรม/ประชุม /อบรม/สัม มนา กับ ส่ว นราชการและหน่ว ยงานต่า งๆ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เช่น
 กิจกรรม OCSC WALK-RUN-BIKE 2018
๕

 ประชุมชี้แจงเครื่องมือวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม "การนาร่องทดลองใช้แบบวั ด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจริยธรรม”
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง (สานักนายกรัฐมนตรี)
 สั ม มนาเพื่ อ เตรี ย มการขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสาหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม

๖

ส่วนที่ ๔ : ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินงาน / แนวทางแก้ไขปรับปรุง
๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัดในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีภารกิจงาน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ ๒) ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อีกทั้ง ระยะเวลาที่มีอย่างจากัดและบุคลากร
มีจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดตามเกณฑ์ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) และการดาเนินงานตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนได้อย่างทั่วถึง
(๒) เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีจากัด และมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเมื่อมีการแต่งตั้งบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทางาน
ต่างๆ โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า ทาให้งานตามภารกิจหน้าที่ ที่ดาเนินการตามแผนได้รับผลกระทบ เกิดความล่าช้า
แล้วเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กาหนด
๔.๒ แนวทางแก้ไขปรับปรุง
(๑) จัด ให้มีก ารประชุม ชี้แ จงเกี่ย วกับ ข้อ มูล และรายละเอีย ดการดาเนิน งานตามเกณฑ์
การประเมิน ITA และการดาเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างชัดเจนและทั่วถึง รวมทั้ง
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานดังกล่าว
(๒) ขอความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานที่ เ สนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการ อนุ ก รรมการหรื อ คณะทางาน
พิจารณาถึงความจาเป็นในการแต่งตั้งบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และควรมีหนังสือแจ้งให้
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบก่อนล่วงหน้า

๗

ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน

√
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

งาน/กิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
"เชิดชูคนดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต"

วัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ประพฤติตนดีปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ เสียสละ
อดทน มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

เป้าหมาย
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จานวน ๑๒ หน่วยงาน
หน่วยงานละ ๑ คน

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
สลน. โดย ศปท. ได้จัดโครงการ “คนดีศรี
สลน.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
สลน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับโครงการ
"เชิดชูคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต"
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สลน”
จานวน ๙ คน และ ลธน. ได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบตั ร
งานประกาศเกียรติคุณโครงการ “คนดีศรี
สลน.” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล

รอบ ๑๒ เดือน

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

-

*ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
งานประกาศ
เกียรติคณ
ุ
และจัดทา
เกียรติบตั ร
รวมจานวน
๕,๓๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/
โครงการ
กิจกรรมที่ ๑
"การนาหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน"

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจและมีความ
มุ่งมั่นในการปรับ
พฤติกรรม โดยการนา
หลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
บุคลากรของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้รับการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งได้นามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและมีความ
มุ่งมั่นที่จะปรับพฤติกรรม
ของตนให้มีความพอเพียง
พอประมาณ

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

สลน. โดย ศปท. (กลุ่มงานคุม้ ครอง
จริยธรรม) ร่วมกับ สลธ. ดาเนินการ
สรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจา
สลน. ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อ ๑๔ และ ก.พ. ได้ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ จะได้กาหนดการประชุม
เพื่อทบทวนและจัดทาประมวลจริยธรรม
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของ สลน.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้อยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป
กิจกรรมที่ ๒
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรของสานักเลขาธิการ ๑) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สลน.
"การมีส่วนร่วมในด้าน มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่ นายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมในการ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
การป้องกันและ
จะป้องกันและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยในกิจกรรมดังกล่าว ศปท. ได้จัดทา
ปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
และต่อต้านการทุจริต
แผ่นป้ายข้อความรณรงค์เกี่ยวกับการ
ของบุคลากรสานัก
อย่างจริงจัง
ในทุกรูปแบบ
ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
เลขาธิการ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติด้านการ
นายกรัฐมนตรี"
ป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร สลน.
๒) ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานง
ของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

กิจกรรม
“ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้บริหารของ
ผู้บริหารของสานักเลขาธิการ
สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีแสดงเจตจานง
นายกรัฐมนตรีได้แสดง ในการต่อต้านการทุจริต
เจตจานงและความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๒ สลน. โดย ศปท. ได้เชิญสานักงาน
ป.ป.ช. มาร่วมทากิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
ให้บุคลากรของ สลน. รวมทั้งเด็ก
และเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต
ลธน. ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ สลน.
ได้แสดงเจตจานงในการมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สจุ ริต เมือ่ วันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีบัญชาให้
ผู้บริหารของ สลน. ซึ่งเป็นข้าราชการ
ประจา และบุคลากรทุกคน ช่วยกัน
ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และค้นให้
พบว่า “คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน”
“ความโปร่งใส” “ความพร้อมรับผิด”
เราอ่อนด้อยเพราะอะไรแล้วแก้ไขด่วน
เพื่อให้โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
เพื่อประโยชน์ของราชการ และประชาชน
เป็นสาคัญ และแสดงเจตจานงฯ ครั้งที่ ๒

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

-

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบหรือ
กลไกการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้
มีบัญชาว่า “ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ใน สลน. ทุกคน ที่จะต้องทาหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแล
ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใน สลน.”
รวมทั้งเห็นชอบให้เผยแพร่บทความเรื่อง
“กลไกทางกฎหมายกับการทุจริตของ
ข้าราชการ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ถึงกลไกทางกฎหมายกับการทุจริต
ในบริบทของข้าราชการ การพึงระวัง
เอาใจใส่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้บังคับบัญชา และการพึง
ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายและ
ระเบียบอย่างเคร่งครัดในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา บนเว็บไซต์หน่วยงาน
โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บุคลากรของสานักเลขาธิการ ศปท. ร่วมกับ สลธ. จัดโครงการ
"การเสริมสร้างความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วม
เสริมสร้างความรูด้ ้านกฎหมายเกีย่ วกับ
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการยื่นบัญชี
โครงการ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต :
การป้องกันและ
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน
และมีความเข้าใจ ร้อยละ ๗๐ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

√
(๕,๐๒๐ บาท)

ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

-

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
การเมือง และข้าราชการประจาของ
สลน. ได้ทราบถึงข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์
วิธีการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งสิ้น ๙๔ คน โดยหลังจากเข้าร่วม
โครงการ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้ คิดเป็นร้อยละ
๘๒.๔๒
กิจกรรมที่ ๑
"การติดตาม เฝ้าระวัง
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีความ
โปร่งใส"

หน่วยงานในสังกัดมีการ หน่วยงานในสังกัดสานัก
ติดตามเฝ้าระวังการ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานของบุคลากร จานวน ๑๒ หน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใส

ศปท. ได้มีการติดตาม เฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สลน. โดยได้มี
หนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัด
สลน. เพื่อขอความร่วมมือรายงานผล
การดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในทุกวันที่ ๕ ของเดือน และ
รายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์
สานักงาน ป.ป.ท.

ยุทธศาสตร์

งาน/กิจกรรม/
โครงการ
กิจกรรมที่ ๒
"สร้างระบบ/
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน"

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ดาเนินงานของ
สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
มีระดับคะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

กิจกรรม
"การดาเนินงานด้าน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีระบบ
หรือกลไกในการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมี
เครือข่ายในการป้องกัน
การทุจริต
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีระดับ
คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีเครื่องมือ/นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการ
สร้างความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
จานวน ๑ เครื่องมือ/
นวัตกรรม/ระบบ

จัดทาช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(Q&A , Social Network) ช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น และช่องทางการ
ร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ สลน.
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถดาเนินการ
ร้องเรียนและให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

-

-

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีระดับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน อยู่ในระดับ
ร้อยละ ๘๖

บรรลุวัตถุประสงค์เกินกว่าเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ร้อยละ ๘๗.๖๘

-

-

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ช่องทางการร้องเรียน
ลาดับที่ หน่วยงานในสังกัด สลน.
ยื่นด้วยตัวเอง
ได้รับเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด
สานักงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ จากหน่วยงานอื่น
๑
สานักงานเลขาธิการ
ไม่พบข้อร้องเรียน
๒
กองการต่างประเทศ
ไม่พบข้อร้องเรียน
๓
กองงานนายกรัฐมนตรี
ไม่พบข้อร้องเรียน
๔
กองประสานการเมือง
ไม่พบข้อร้องเรียน
๕
กองประสานนโยบาย
ไม่พบข้อร้องเรียน
และยุทธศาสตร์
๖
กองพิธีการ
ไม่พบข้อร้องเรียน
๗
กองสถานที่ ยานพาหนะ
สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ช. ได้มี
และรักษาความปลอดภัย
หนังสือขอทราบข้อเท็จจริง
และขอเอกสารหลักฐาน
กรณีได้รับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนว่า มีการนาพื้นที่
บริเวณบ้านพักรับรอง
ของ สลน. (แหลมแท่น)
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ไปเป็นสถานที่รับฝาก
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ของผู้ที่มาเที่ยวงาน
ถนนคนเดินบางแสน
โดย สลน. ได้มีคาสั่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และคณะ
กรรมการฯ มีความเห็นว่า
พฤติการณ์มีมูลความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง เห็นควร
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดพิจารณา
ดาเนินการทางวินัยต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน
ลาดับที่ หน่วยงานในสังกัด สลน.
ยื่นด้วยตัวเอง
ได้รับเรื่องร้องเรียน
สานักงาน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ จากหน่วยงานอื่น

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักโฆษก
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด

-

-

-

-

ทั้งนี้ ผู้อานวยการ
กองสถานที่ ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย
ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ได้ดาเนินการทางวินัย
โดยเห็นสมควรให้ตัด
ค่าจ้างผู้กระทาผิด ร้อยละ
๕ เป็นเวลา ๒ เดือน
ไม่พบข้อร้องเรียน

-

-

-

-

ไม่พบข้อร้องเรียน
ไม่พบข้อร้องเรียน
ไม่พบข้อร้องเรียน
ไม่พบข้อร้องเรียน

