แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

----------------------------------------------

แหล่งที่มา : บันทึกข้อความ ที่ ศปท. 0435/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล

SPM.THAIGOV

0 2288 4000 ต่อ 4676

CHATBOT SPM

0 2288 6467

Web ศปท.

@thaigov

Mail ceac.spm
ร้องเรียน

แสดงความคิดเห็น

คำถามคำตอบ
เอกสารเฉพาะเจ้าหน้าที่ ศปท.

-ก-

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-ก-

คำนำ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็น
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจ ริตประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบไว้ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนได้รับการบริการที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม ๒๕๖๔

-ข-

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑

อำนาจหน้าที่

๒

แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

๓

ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

:
:
:
:

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตารางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕
๖
๗
๙

-๑-

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

พันธกิจ (Mission)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

อำนวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีและสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ค่านิยม (Values)
“SPM ร่วมแรงร่วมใจ มืออาชีพ มีคุณธรรม” (S=SYNERGY) : ร่วมแรงร่วมใจ (P=PROFESSIONAL) : มืออาชีพ (M=MORAL) : มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)
“มุ่งมั่นทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรี”

-๒-

อำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผู้นำประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
(๒) อำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๓) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับฟังความเห็นและ
ประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
(๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งดำเนินการต้อนรับ
ประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย
(๖) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
(๗) ดำเนินงานด้านการต่ างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
(๘) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ ง
จัดทำวาระงาน ช่วยอำนวยการ และจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์
(๙) อำนวยการและประสานราชการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

-๓แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนปฏิบตั ิการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของสำนักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผน
ระดับ ๑

แผน
ระดับ ๒

แผน
ระดับ ๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เป้าหมาย : ๖.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๓ : เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติราชการระยะสามปีของ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เรื่องที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ ๒
ยกระดับเจตจำนงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ ๓
พัฒนาระบบหรือกลไกการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ ๔ ยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

-๔-

ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ บุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการที่ ๑ ปรับฐานความคิดของบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
: ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้นแบบในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
มาตรการที่ ๑ การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
มาตรการที่ ๒ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ในทุกกรณี
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
: พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีระบบหรือกลไกป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต
มาตรการที่ ๑ สร้างระบบ/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริต
มาตรการที่ ๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
:
เป้าประสงค์

ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
มาตรการ
ทบทวน ศึกษา และกำกับติดตามเพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้อ ยู่ในระดับร้อยละ
๙๐ ขึ้นไป

-๕-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มาตรการที่ ๑ ปรับฐานความคิดของบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ “ปลูกจิตสำนึกสาธารณะเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”
๒. กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านการทุจริต”
๓. กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต”
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการ “ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน”
๕. โครงการ “องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

-๖-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการที่ ๑ การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรม “รณรงค์งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)”
๒. โครงการ “คนดีศรี สลน.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มาตรการที่ ๒ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ในทุกกรณี
โครงการ/กิจกรรม
๓. กิจกรรม “การติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้มีความโปร่งใส”
๔. กิจกรรม “การติดตามการดำเนินงานตามผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี”
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
๕. กิจกรรม “การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง”

-๗-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มาตรการที่ ๑ สร้างระบบ/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรม “เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่าน google form”
มาตรการที่ ๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม
๓. กิจ กรรม “การชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี”
๔. โครงการ “การปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม”

-๘-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มาตรการ

ทบทวน ศึกษา และกำกับติดตามเพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ให้อยู่ในระดับร้อยละ ๙๐ ๑ ขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรม “การติดตามเร่งรัดงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”
๒. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดระดับคะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมาไว้ดังนี้ ปี ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๘๓ ขึ้นไป) ๒๕๖๒ (ร้อยละ ๘๖ ขึ้นไป) ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๘๙ ขึ้นไป) และ ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๙๒
ขึ้นไป) โดยเพิ่มปีละ ๓ คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็ นชอบให้คงกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๙๒
(เท่าเดิมกับปี ๒๕๖๔)
๑

-๙ตารางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
บุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีค่านิยมร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปรับฐานความคิดของบุคลากร
ให้มีจิตสำนึกสาธารณะ
สามารถแยกผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

๑. ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ
เพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๒. “รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต”

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้
๘๐ คน/บุคลากร
บุคลากรของสำนักเลขาธิการ
ที่เข้าร่วมฯ
นายกรัฐมนตรี ยึดมั่นในหลัก
มีความเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง
ร้อยละ ๘๐
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้บุคลากรของสำนัก
๒ ครั้งต่อปี/
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ร่วม
บุคลากร สลน. ร่วมเป็น
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต” พลัง ในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างน้อย
๕๐ คน
เพื่อให้บุคลากรของสำนัก
๒ เดือนต่อครั้ง/
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับรู้
บุคลากร สลน. ได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่า
ทุจริต” ได้อย่างถูกต้อง
๒ ช่องทาง

ไตรมาส
๑

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐

ศปท.

ศปท.,
คณะกรรมการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต ฯ
ศปท.

-๑๐มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่งเสริมให้นำหลักธรรมา
ภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๔. โครงการ “ส่งเสริมให้นำ
หลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน”

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำหลัก
ธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

๘๐ คน/
บุคลากร
ที่เข้าร่วมฯ
มีความเข้าใจ
ร้อยละ ๘๐

๕. โครงการองค์กรคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สลน.
มีทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติตน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
และยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐาน
ในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

สลน. ได้รับการประเมิน
เป็นองค์กรคุณธรรม/
ผลการประเมินคะแนน
อยู่ระดับที่ ๒ องค์กร
คุณธรรม

ไตรมาส
๑

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๕,๐๐๐

ศปท.

ศปท.,
คณะทำงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมของ
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

-๑๑ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์

ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้นแบบในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การแสดงเจตจำนงของ
ผู้บริหารด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

๑. กิจกรรม “รณรงค์งดรับ
ของขวัญและของกำนัลทุก
ชนิด (No Gift Policy)”

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีค่านิยมในการไม่ให้และ
รับของขวัญของกำนัลในเทศกาล
และโอกาสสำคัญต่าง ๆ

๑ กิจกรรม/
บุคลากร สลน. ร่วมลง
นามรับรู้เข้าใจ และ
พร้อมปฏิบัติตาม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. คนดีศรี สลน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร
๑ โครงการ/บุคลากร
ที่ประพฤติตนดี ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย สลน. ได้รับการยกย่อง
ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เชิดชู ไม่น้อยกว่า ๖ คน
และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๓. การติดตาม เฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีให้มี
ความโปร่งใส
๔. การติดตามผลการ
วิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

เพื่อให้หน่วยงานมีการกำกับ
ติดตาม และเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีความโปร่งใส

กำกับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในทุกระดับให้มี
ความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้ในทุกกรณี

เพื่อให้สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีมาตรการ หรือ
แนวทางปฏิบัติสำหรับใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๑๒ หน่วยงาน/
หน่วยงานมีการกำกับ
ติดตามฯ ร้อยละ ๑๐๐

๒ ครั้ง/
มีการติดตาม ๒ ครั้ง

ไตรมาส
๑

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

ศปท.,
คณะกรรมการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต ฯ

๕,๐๐๐

ศปท.,
คณะกรรมการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต ฯ
ศปท.

ศปท.

-๑๒-

มาตรการ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วม
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการใน
การต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๕. การประชุมของ
คณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม และ
คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์
มาตรการ และแผนการ
ดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๔ ครั้ง/
มีการประชุม ๔ ครั้ง

ไตรมาส
๑

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ศปท.

-๑๓ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบหรือกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีระบบหรือกลไกป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ไตรมาส
๑

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส ไตรมาส
๒
๓

ไตรมาส
๔

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สร้างระบบ/นวัตกรรม
๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียน
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน google form
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการ
ป้องกันการทุจริต

เพื่อให้บุคลากรสำนัก
๑ ช่องทาง/
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีช่องทางร้องเรียน
และบุคคลภายนอกเข้าถึง ผ่าน google
ช่องทางการร้องเรียนที่
form ภายใน
หลากหลาย
ไตรมาสที่ ๒

ศปท.

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ
ที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติ

๒. การชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุครุภณ
ั ฑ์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
๑ กิจกรรม/
ให้กับบุคลากรของสำนัก บุคลากรที่เข้าร่วม
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ร้อยละ ๘๐
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภณ
ั ฑ์

ศปท., สลธ

๓. การปฐมนิเทศข้าราชการ
และพนักงานราชการบรรจุ
ใหม่ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ด้านการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างความรู้
๑ ครั้ง/
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บุคลากรที่เข้าร่วม
ดำเนินงานด้านการป้องกัน
มีความเข้าใจ
และปราบปรามการทุจริต
ร้อยละ ๘๐
และด้านการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมของ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สลธ.,ศปท.

