


รายงานสรุปผลการด าเนินการตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

- โครงการอบรมบุคลากร
ด้านวินัยข้าราชการ 

เพื่อให้บุคลากร สคบ. ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องวินัย การรักษาวินัย การด าเนินการ ทางวินัย 
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ในการปฏิบั ติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อยังประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชนผู้ มารับบริการ เหมาะสม 
กับความเป็น “ข้าฯ ของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง 

ร้อยละของบุ คลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในด้านวินัย
ข้าราชการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ด าเนินการ
จัด โครงการ “เสริมสร้างวินั ยร่วมกัน  มุ่ งป้องกัน 
การทุ จริต ” เมื่ อวันที่  25 -26 เมษายน 2562  
ณ ออโรร่ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ชลบุรี ใช้งบประมาณ 
จ านวน  1 5 8 ,6 3 4  บาท  โดยมี ผลลัพ ธ์ เป็ น ไป 
ตามเป้าหมายตัวช้ีวัด (ร้อยละ 86.90) 

  - โค ร งก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต และ
การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริม 
การปฏิบัติตาม “คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สคบ.” 
เพื่ อให้บุคลากรปฏิบัติ งานโดยปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละของบุ คลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม/ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/จิตอาสา 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
โน้มน าบุคลากรให้ยึดมั่นในจิตส านึกแห่งความ
ถูกต้องดี งาม มุ่ งมั่นปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๐ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการ
จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา”เมื่อวันที ่14-15 ธันวาคม 
๒๕๖1 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ใช้งบประมาณไป จ านวน 134,105 บาท โดยมี
ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัด (ร้อยละ 89.53) 

  - กิ จ ก รรม ก ารคั ด เลื อ ก
ข้าราชการดีเด่น 

- เพื่ อส่งเสริมข้าราชการให้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  เป็นคนดีที่สมควรได้รับการ 
ยกย่องอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ป็ น
ข้าราชการดีเด่น ไม่น้อย
กว่า ๑ คน 

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดี เด่น 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนด
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือน
ดี เด่น และด าเนินการคัดเลือกบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 



ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

นางวิมลรัตน์ รุกขวรกุล เตริยาภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิ เศษ ได้รับการคัดเลือกให้ เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

  - ประกาศนโยบายการก ากบั
ดูแลองค์การที่ดี 

- เพื่อเป็นนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้ง เป็นมาตรฐานการท างาน สร้าง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความประพฤติที่ดีบน
พื้ นฐานธรรมาภิ บาลของข้าราชการและ
พ นั ก งาน รั ฐ  ต ล อ ด จ น มี ค ว าม ชั ด เจ น  
มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นท่ียอมรับ
ไว้วางใจ และศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป 
 
 

มีประกาศนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 
อย่างน้อย ๑ ฉบับ หรือ 
มีการปรับปรุง ทบทวน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบาย 
การก ากั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี และแผนปฏิ บั ติ ก าร 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 26 กิจกรรม รายละเอียด
สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ 
www.ocpb.go.th/more_news .php?cid=186  
หรือ QR CODE ด้านล่าง  
 

 
 

 

ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 ๑. ข้อดี 
  ๑.๑ การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และ
เกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒ เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้ มกันและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 
  ๑.๔ เป็นการป้องกันบุคลากรของ สคบ. มิให้กระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



 ๒. ข้อเสีย 
  การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร 
เป็นผลท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความส าคัญ/สนใจเท่าท่ีควร 
 
 ๓. ปัญหาอุปสรรค 
  ๓.๑ งบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมมีน้อยเกินไป ท าให้มีบุคลากรของ สคบ. ได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง ส่งผลให้การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
  ๓.๒ บุคลากรยังยึดติดกับระบบการท างาน วัฒนธรรม ค่านิยม ในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา/การส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๓ วิทยากรผู้บรรยายมีน้อยท าให้ยากในการที่จะก าหนดวันมาบรรยาย 
  ๓.๔ ขาดการสนับสนุนด้านอัตราก าลังจากผู้บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๓.๕ ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๖ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. 
 
 ๔. ข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
เห็นควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจนเพื่อให้การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
  ๔.๒ ควรให้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้น/สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม วั ฒนธรรม ค่านิยม พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและเห็นความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
  ๔.๓ ควรประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น เพ่ือจะได้ผู้ที่มีความรู้คว ามสามารถและ
ประสบการณ์มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว 
  ๔.๔ ผู้บริหารหน่วยงานควรที่จะเอาจริงเอาจังในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม
ประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๔.๕ ผู้บริหารหน่วยงานควรสนับสนุนอัตราก าลังในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๔.๖ ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  4.7 ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. สนับสนุน/ร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บริโภค ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว 

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


