


 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (รอบ 6 เดือน) 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ปลุกและปลูกฝัง
จิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย์สจุริต 
กลยุทธ์ท่ี ๑ 
เสริมสร้างการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่  
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และหลักคุณธรรม  
๔ ประการ 
“พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม เสรมิสร้างจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต  
 

เพื่อพฒันาบุคลากรให้เกิดความ
ยึดมั่นในหลกัความถูกต้องชอบ
ธรรม คุณธรรมจริยธรรม และมี
จิตส านึกต่อต้านการทจุริต 
สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไป
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
และประยุกต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน 
 
 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ 
ผ่านการอบรม  
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

สลก. 20 คน ส านักงานเลขานุการกรม
ได้ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรม เสรมิสร้างจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
29 - 30 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 5 
ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และใน
รูปแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Cisco Webex 
Meeting โดยใช้
งบประมาณในการด าเนินงาน 
จ านวน 15,520 บาท 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 83.5 

 



 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 2. การจัดท าคู่มือ/บทความ/ 
สื่อประชาสมัพันธ์
อิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ 
Infographic เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทจุริต 
 
 

เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม  

จ านวนครั้ง
ของการ
ด าเนินการ 

จ านวน  
2 ครั้ง 

สลก. 2 ครั้ง ส านักงานเลขานุการกรม
ได้ด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในรปูแบบ 
Infographic เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทจุริต 
และเผยแพรโ่ดยการติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และจิตอาสา 

เพื่อสง่เสรมิและปลุกจิตส านึก
ให้บุคลากรมีความเอื้อเฟื้อ น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงามมาใช้ตามแนวทาง
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” มาใช้ในการท างาน
และการด ารงชีวิต 
 
 

- จ านวนครั้ง
ของการ
ด าเนินการ 
- จ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วม 

จ านวน 
1 - 2 ครั้ง 

สลก. 2 ครั้ง - 20 มีนาคม 2565 
ลคบ. มอบหมายให้ 
ผอ.สผพ. และ กกค. กคต. 
จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
“กิจกรรม จิตอาสาพฒันา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ความสุข
ของประชาชน ครั้งที่ 1” 
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผู้บริหารและจิตอาสาของ 
สปน. กรมประชาสมัพันธ์ 
สคบ. และจิตอาสาในพื้นที่ 
ร่วมกันท าความสะอาด
พื้นที่ศาสนสถาน บริเวณ 
รอบพระอโุบสถ ศาลา 
การเปรียญ ศาลาริมน้ า 



 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

       ร่วมกันปลูกต้นไม้ ด้านข้าง
พระอุโบสถ และร่วมแจก
สิ่งของอุปโภคบริโภค
ให้กับประชาชนกลุ่ม
เปราะบางในพื้นทีใ่กลเ้คียง 
ณ วัดโบสถ์ ต.นากุ้ง  
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  
- 24 เมษายน 2565 
รอง ลคบ. น.ส.กษมาฯ 
ผอ.สบท. และนายธนาชัย 
สาธิตวสุธา นักสืบสวน
สอบสวนช านาญการ  
เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ความสุข
ของประชาชน ครั้งที่ 2 
กิจกรรมเอามือ้สามัคคี  
ณ สถานปฏิบัติธรรม
สมเดจ็พระสงัฆราช  
(อมฺพรมหาเถร) บ้านคลอง
ซอยที่ 9 หมู่ 1 ต.ล าลกูกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝัง
จิตส านึก ค่านิยม
สุจริต ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดี โดย
การน า ๓ มิติ ฯ 
มาบ่มเพาะคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ต่อต้านการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 

1. ท าบุญเนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้มสี่วนร่วม
ท านุบ ารงุศาสนา ยกระดับ
จิตใจ และเกิดค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี ตลอดจน
ส่งเสริมอนรุักษ์ และบ ารุงรักษา
ไว้ซึ่ง ประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงามของประเทศไทย 

จ านวนครั้ง
ของการ
ด าเนินการ 

จ านวน  
1 ครั้ง 

สลก. - ด าเนินการในไตรมาส 3 - 4 

2. กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา/ท าบญุ 
ตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 
ไทย (สงกรานต์) หรือ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้มสี่วนร่วม
ท านุบ ารงุศาสนา ยกระดับ
จิตใจ และเกิดค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี ตลอดจน
ส่งเสริมอนรุักษ์ และบ ารุงรักษา
ไว้ซึ่ง ประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงามของประเทศไทย 

จ านวนครั้ง
ของการ
ด าเนินการ 

จ านวน  
1 ครั้ง 

สลก. - ด าเนินการในไตรมาส 3 - 4 

3. กิจกรรมส่งเสริมและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้มสี่วนร่วม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ยกระดบั
จิตใจใหม้ีค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดี เป็นข้าราชการที่
ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดถือหลกัธรรมาภิบาล 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

สลก. - ด าเนินการในไตรมาส 3 - 4 

 
 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 3 สง่เสรมิ
ค่านิยมยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่ท าความดี 
หรือหน่วยงานทีม่ี
โครงการดีเด่นในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จน
เป็นแบบอย่างได้ 
เพื่อเป็นสร้างขวัญ
และก าลงัใจ 

กิจกรรมยกย่องเชิดชู 
ข้าราชการดีเด่น 

- เพื่อยกย่องเชิดชู ข้าราชการที่
มีคุณธรรมดีเด่น เพื่อเป็น
แบบอย่าง ที่ดีให้กับข้าราชการ
และ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

จ านวนครั้ง
ของกิจกรรม 

จ านวน  
1 ครั้ง 

สลก. 1 คน คณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น
ของ สคบ. ไดด้ าเนินการ
คัดเลือกบุคลากร สคบ. 
เพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ซึง่ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
นางสายสวาท ใจจง 
นักวิชาการพสัดุช านาญการ 
พิเศษ เป็นผู้ไดร้ับการ
คัดเลอืกใหเ้ป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบรหิาร
จัดการ ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสรมิ
และพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการงาน
ด้านการสง่เสรมิ
คุณธรรม และการ
ป้องกันการทจุริต 

1. การด าเนินงานด้านการ
บรหิารความเสี่ยงการทจุริต 

เพื่อใหห้น่วยงานมมีาตรการ 
ระบบ หรอืแนวทางในการ
บรหิารจัดการความเสี่ยงของ
การด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิด
การทจุริต ซึง่เป็นมาตรการ
ป้องกันการทจุริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนครั้ง
ของการ
ด าเนินการ 

จ านวน  
1 ครั้ง 

สลก. 1 ครั้ง ส านักงานเลขานุการกรม
ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บรหิารความเสี่ยงการ
ทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เรียบร้อยแล้ว 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 2. การด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพื่อใหห้น่วยงานมแีผน การ
ด าเนินงานเพือ่สง่เสรมิคุณธรรม 
และความโปร่งใสให้แกบุ่คลากร 

จ านวนแผน จ านวน  
1 แผน 

สลก. 1 แผน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร
ไดข้ออนุมัติให้ส านัก/กอง/
กลุ่มด าเนินการตาม
แผนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ของ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งในข้อที่ 39 
ได้ก าหนดใหส้ านักงาน
เลขานุการกรมจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี ซึ่งส านักงาน
เลขานุการกรมได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตของ 
สคบ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 เรียบรอ้ยแล้ว 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
(จ านวนคน/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้าง
สังคมหน่วยงานที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1. ด าเนินการตามกรอบ 
แนวทางการปอ้งกันการ 
รับสินบน (No Gift Policy) 

เพื่อเสรมิสร้างสังคมหน่วยงานที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

ระดบั
ความส าเรจ็
ของการ
ด าเนิน ตาม
กรอบแนวทาง
ป้องกันการรับ 
สินบน 

ทุกส านัก/กอง ทุกส านัก/
กอง 

- สคบ. มีการแจง้เวียน
นโยบายการด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางการ
ป้องกันการรับสินบน  
(No Gift Policy) 

๒. การเผยแพร่ความรู้  
สื่อประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบั 
การป้องกันการทจุริต 
ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

เพื่อเสรมิสร้างสังคมหน่วยงานที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

ระดบั
ความส าเรจ็
ของการ
ด าเนิน ตาม
กรอบแนวทาง
ป้องกันการรับ 
สินบน 

การเผยแพร่
ความรู้ สื่อ
ประชาสัมพนัธ์ 
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริตผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ 
ครบถ้วนแล้ว 

ทุกส านัก/
กอง 

- ด าเนินการในไตรมาส 3 - 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อดี 
  ๑.๑ การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ข้ันตอน 
กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒ เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการ
  ๑.๓ เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานโดยสุจริต มีความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้ มกัน
และความยั่งยืนของการพัฒนา 
  ๑.๕ เป็นการป้องกันบุคลากรของ สคบ. มิให้กระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 ๒. ข้อเสีย 
  การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจ าของ
บุคลากร เป็นผลท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความส าคัญ/สนใจเท่าที่ควร 
 
 ๓. ปัญหาอุปสรรค 
  ๓.๑ งบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมมีน้อยเกินไป ท าให้มีบุคลากรของ สคบ.  ได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง ส่งผลให้การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
  ๓.๒ บุคลากรยังยึดติดกับระบบการท างาน วัฒนธรรม ค่านิยม ในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา/การส่งเสริ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๓ วิทยากรผู้บรรยายมีน้อยท าให้ยากในการที่จะก าหนดวันมาบรรยาย 
  ๓.๔ ขาดการเอาจริงเอาจังของผู้บริหารหน่วยงาน 
  ๓.๕ ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๖ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. 
 
 
 
 



 

 ๔. ข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ๔.๒ ควรประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น เพื่อจะได้ผู้ที่มีความรู้คว ามสามารถ
และประสบการณ์มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว 
  ๔.๓ ผู้บริหารหน่วยงานควรที่จะเอาจริงเอาจังในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๔.๔ ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
  ๔.๕ ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. สนับสนุน/ร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว 
 

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


