


 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (รอบ 6 เดือน) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. มีความรู้ 
ความเข้าใจ และจิตส านึกคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

- ส านักงานเลขานุการกรมได้รวมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมบุคลากร 
ด้านวินัยข้าราชการ และโครงการปลูกจิตส านึก
ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ สคบ. โดยด าเนินการขออนุมัติ 
จัดโครงการในชื่อ “เสริมสร้างวินัยร่วมกัน  
มุ่งป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม เพ่ิมพลังคิดบวก” งบประมาณจ านวน 
464,000 บาท ก าหนดด าเนินการจัดจ านวน 
2 รุ่น รุ่นที่ 1 ก าหนดจัดในวันที่ 25-27 
มีนาคม 2563 จ านวนเงินงบประมาณ 
262,000 บาท และรุ่นที่ 2 ก าหนดจัดภายใน
ไตรมาสที่ 3 จ านวนเงินงบประมาณ 202,000 
บาท แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันได้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 
จึงได้มีหนังสือ ที่ นร 0301.07/136 ลงวันที่  
23 มีนาคม 2563 ขอเลื่อนการจัดโครงการฯ  
รุ่นที่ 1 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับ 
เข้าสู่สภาวะปกติ  
 

โครงการอบรม
บุคลากรด้านวินัย
ข้าราชการ 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. ตระหนัก
ในเรื่องวินัย การรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย  

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

โครงการปลูกจิตส านึก
ในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ สคบ. 

เพ่ือให้บุคลากร สคบ. มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักใน
บทบาทและหนา้ที ่ของตนเอง 
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใน สคบ. 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 



 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น 

- เพ่ือส่งเสริมข้าราชการให้ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
เป็นคนดีที่สมควรได้รับการ 
ยกย่องอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่น  
ไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 

- คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
และด าเนินการคัดเลือกบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเข้ารับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 นายกิตติ  อ้ึงมณีภรณ์   
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

  - การด าเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

- เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงของ 
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

มีการด าเนินการและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตต่อผู้บริหาร 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

- ไดด้ าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 

ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อดี 
  ๑.๑ การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของ สคบ. เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน 
กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒ เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการ
  ๑.๓ เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และความยั่งยืนของการพัฒนา 
  ๑.๕ เป็นการป้องกันบุคลากรของ สคบ. มิให้กระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ๒. ข้อเสีย 
  การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าของ
บุคลากร เป็นผลท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความส าคัญ/สนใจเท่าท่ีควร 
 
 ๓. ปัญหาอุปสรรค 
  ๓.๑ งบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมมีน้อยเกินไป ท าให้มีบุคลากรของ สคบ. ได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง ส่งผลให้การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
  ๓.๒ บุคลากรยังยึดติดกับระบบการท างาน วัฒนธรรม ค่านิยม ในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา/การส่งเสริม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๓ วิทยากรผู้บรรยายมีน้อยท าให้ยากในการที่จะก าหนดวันมาบรรยาย 
  ๓.๔ ขาดการเอาจริงเอาจังของผู้บริหารหน่วยงาน 
  ๓.๕ ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๖ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. 
  3.7 การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการไดจ้นกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 
 



 

 ๔. ข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ๔.๒ ควรประสานขอวิทยากรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น เพ่ือจะได้ผู้ที่มีความรู้คว ามสามารถ
และประสบการณ์มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว 
  ๔.๓ ผู้บริหารหน่วยงานควรที่จะเอาจริงเอาจังในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๔.๔ ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  ๔.๕ ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน สคบ. สนับสนุน/ร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว 
  ๔.๖ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่เกิดขึ้น 
 

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


