
รายงานความคืบหนา 
แผนการดําเนนิงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานปองกันตอตานการทุจริต 

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 

ดาน แผนงานโครงการ แนวทางดําเนินงาน 
ความคืบหนา 

หมายเหตุ ดําเนินการ
เรียบรอย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เปาหมาย : มุงสรางความผูกพันของบุคลากรใหเกิดข้ึน (Employee Engagement) 
๑. การประกาศเจตนารมณ

องคกรคุณธรรม 
1. ลปส. ประกาศ
เจตนารมณรวมกับ
บุคลากรทุกระดับ 
2. ลปส. ลงนามใน
ประกาศเปนลาย
ลักษณอักษร 
3. แจงเวียนประกาศ
ใหบุคลากรรับทราบ
โดยท่ัวกัน 

    

๒. Campaign “ผูใหญจัด
ให” 
- การแสวงหาบุคลิกท่ี
หัวหนาควรทําจากการ
สํารวจความเห็น 

๑. ทําแบบสํารวจเก็บ
ขอมูล Feedback 
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ตอการบริหารงาน
ของหัวหนา 
๒. เสนอแนวทาง
แกไข 
ตอหัวหนาเพ่ือปรับใช 

   - ดําเนินการสํารวจฯ
วิเคราะห และ
รายงานผลตอ ลปส. 
เรียบรอยแลว 
- แจงแนวทางกอง/
สํานัก เพ่ือนําไป 
ปรับใช เรียบรอยแลว 
- รอดําเนินการ
สํารวจฯ ในระยะ
ตอไป 

๓. Campaign “ตั้งวงเลา” 
- การจัดใหมีกิจกรรมเลา
สูกันฟง รูปแบบสบายๆ 
อยางสมํ่าเสมอทุกเดือน 

๑. ทําการสํารวจสุม
เก็บขอมูลการมีสวน
รวมของบุคลากร 
๒. วิเคราะหขอมูล
เพ่ือพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรม
ตอไป 

   

๔. Campaign “ขาวหมอ
เดียว”  
- การรับประทานอาหาร
กลางวันโดยพรอมเพรียง
กัน ตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 

สามารถทํารวมกับ
กิจกรรมตั้งวงเลาได  
(ไมบังคับดําเนินการ) 
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๕. สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

วันสงกรานต 
- จัดพิธีรดน้ําดําหัว 
- จัดตลาด 5ส 

   งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ 
COVID-19 

วันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา 
- จัดพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวาย
เทียนพรรษา 

   กําหนดถวายเทียน
พรรษา ในวันท่ี 
๓ ก.ค. ๖๓ 

๖ อบรมเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

อบรมโดยคณะ
วิทยากร 
จิตอาสา 904 

   สพบ. ขอเลื่อนจัด
กิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ  
COVID-19 

๗. อบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการชวยฟน
คืนชีพ (CPR) 

การสรางวิทยากรตัว
คูณภายในจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยนอก 

   กําหนดดําเนินการ
ชวงไตรมาสท่ี ๔ 

๘. กิจกรรม “ONCB  
Big Cleaning Day” 

ทําความสะอาด
บริเวณโดยรอบ
สํานักงาน ป.ป.ส. 
พรอมกันท้ังสวนกลาง
และภูมิภาค 

   ยธ. มีแนวทางให
ดําเนินการในชวงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

๙. ประชุมกรรมการ
จริยธรรม 

รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานตอ 
คณะกรรมการฯ 

   - คณะกรรมการฯ
(หมดวาระ) 
- ก.พ. กําลังปรับ
หลักเกณฑการ 
สรรหาคัดเลือก
คณะกรรมการ ตาม 
พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม (ใหม) 

ดานการปองกันการทุจริต 
เปาหมาย : ปองกัน/ลดอัตราเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 
๑๐. Campaign “ราชการ

ไทยหัวใจสีขาว” 
- การสวมเสื้อสีขาวทุก
วันพุธเพ่ือเปนสัญลักษณ
ของการรวมตอตาน
ทุจริต 

รณรงคเชิญชวน
บุคลากรสวมเสื้อ 
สีขาวทุกวันพุธ โดย
เริ่มในวันตอตาน 
คอรรัปชันสากล 
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๑๑. อบรมใหความรูการ
แยกแยะประโยชนสวน
ตนกับประโยชนสวนรวม 

อบรมโดยวิทยากร
จาก ป.ป.ช. และ 
ป.ป.ท. 

    

๑๒. การวิเคราะหความเสี่ยง
เพ่ือจัดทํามาตรการ
ปองกันการทุจริตของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 

จัดโครงการวิเคราะห
ความเสี่ยงเพ่ือจัดทํา
มาตรการปองกัน 
การทุจริตของ 
สํานักงาน ป.ป.ส. 

   ลปส. มีขอสั่งการให
ทบทวนเนื้อหาของ
ขอมูลอีกครั้ง 

๑๓. การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

ตามแนวทางท่ี 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 

   อยูในข้ันตอนของ
ดําเนินการตอบขอมูล
ผานระบบ ITAS 
ประกอบดวยขอมูลผู
มีสวนไดเสียภายใน
และภายนอก 
และการเปดเผย
ขอมูลการดําเนินงาน
ผานเว็บไซต 

๑๔. กลไกการรับเรื่อง
รองเรียนกรณีเจาหนาท่ี
มีพฤติการณทุจริต 

ทบทวนและปรับปรุง
กลไกการรับเรื่อง
รองเรียน  
เพ่ือจัดทําและพัฒนา
ชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

   กําลังดําเนินการ 
หาขอมูล เพ่ือเปน
แนวทางการสราง
กลไกรับเรื่องผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 

๑๕. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ตอตานการทุจริต 

การนําพฤติการณ
เสี่ยงตอการทุจริต 
จากการวิเคราะห
ความเสี่ยง มากําหนด
แนวทางจัดทําสื่อ 

   รอผลสรุปจาก
กระบวนการ 
วิเคราะหความเสี่ยง 

 


