
 
 
 
 

 
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555)  
และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



คํานํา 
 

 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดทบทวนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) และไดจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแล

องคการที่ดีเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนดังกลาว 

 

  แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555)  

และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งการที่จะทําใหแผนดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคนั้นจะตองมีการดําเนินการ

อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งตองไดรับความรวมมือที่ดีจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดจัดทําเอกสารแผนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้ึนเพื่อใชประโยชนในการดําเนินการ

ตอไป 

 

 
คณะกรรมการสงเสริมการกํากบัดูแลองคการที่ดี 

สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

มีนาคม 2553 



สารบัญ 
 

 
คํานํา 
 
สารบัญ 
 
บทที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกบัสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 1 
 1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 1 

 1.2 โครงสรางและอํานาจหนาทีข่องสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3 
 
บทที่ 2 แผนการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครฐั  11 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และแผนปฏิบัติการปองกัน 
 และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 ของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

2.1 หลักการและเหตุผล 11 

 2.2 ยุทธศาสตร วตัถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ 13 

2.3 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจําแนกตามยทุธศาสตร 16 
 
บทที่ 3 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 21 
 3.1 การติดตามและการรายงานผลการดําเนนิงาน 21 

 3.2 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 22 
 
ภาคผนวก คําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ 272/2552  23 

  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการกาํกับดูแลองคการที่ดี 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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บทที่ 1  
ขอมูลเกีย่วกับสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

  
1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจพันธกิจ 

ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา  
สวนราชการในพระองค สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหนวยงานอื่นของรัฐ  
รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ 

สอดคลองกบัภาวการณตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน 

สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีมีมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศ 
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตร ี



2 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค. 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตรที่ ที่ 11  
การสนับสนุนการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี และการ
ประสานงานในภารกิจของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ประเด็นยุทธศาสตรที่  22  

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

ในการทํางาน 

เปาประสงคที่ 1 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

เปาประสงคที่ 2 
หนวยงานที่ เกี่ยวของใหความรวมมือกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่ 3 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถเผยแพรขอมูล ความรูแก
หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชนทั่วไปไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และทั่วถึง 

เปาประสงคที่ 4 
ผู รับบริการ (คณะรัฐมนตรี  สวนราชการ ราชการในพระองค 
ประชาชน) มีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

เปาประสงคที่ 5 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีระบบการบริหารงานที่ มี
มาตรฐานและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคที่ 6 
บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดสมรรถนะความรูและทักษะในเชิงกวางและเชิงลึก 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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1.2 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
* เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)  

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

สํานักนิติธรรม 

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

สํานักบริหารกลาง 

กองการประชมุคณะรัฐมนตรี 

สํานักพัฒนายทุธศาสตร 

และติดตามนโยบายพิเศษ 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา* 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

-  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

-  กลุมตรวจสอบภายใน 



4 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค. 

 

 

ภารกิจสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน

ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค การประสานราชการกับกระทรวง กรม 

และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ 

ฝายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและ

มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อนําไปสูการบริหารราชการแผนดินที่มี

ประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์ และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณารางกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหขอรับความ

ยินยอม หรือความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับสวนราชการในพระองคเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะตองขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อใหการบริหาร

ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอย 

5. บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาที่ 
แกประชาชน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให เปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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อํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

1. สํานักบริหารกลาง  
o จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ

นําเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อ

พิจารณาสั่งการ 

o ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ 

o ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการใชหองประชุมและการรับรองในเร่ืองอื่น ๆ แก

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตาง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธของสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

o จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี  งานพิพิธภัณฑ งานหองสมุด 

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

o ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ 
สวนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี   
o ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 

o ประมวลและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะตาง ๆ  รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

o กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ 

                                                 
 ลําดับที่ 1- 8 เปนอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  
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o ประสานการปฏิบัติงานกับสํานักนิติธรรม สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ

ที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

3. สํานักนิติธรรม  
o ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เปนปญหาขอกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรี และแจงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวให 

สวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดพิมพและตรวจสอบรางกฎหมาย และ

ประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวของกับกฎหมายเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง 

พระปรมาภิไธย 

o ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 

มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

o กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนํารางกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีจนประกาศใชบังคับ 

o ประสานการจัดทําคําชี้แจงและคําใหการตอศาล และองคกรอิสระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ

ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองคกรตาง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ 

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

o ประสานงานกับรัฐสภา ในการนํารางกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขอรับความ

ยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอตอรัฐสภา การรับรางกฎหมายที่สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณากอนรับหลักการ กระทูถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและขอสังเกตของ

กรรมาธิการเสนอตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจงผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและ

ประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ ในการไปรวมประชุม ชี้แจงและแสดงความ

คิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ 

o ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ

คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ตองใชอางอิงอยูเสมอเพื่อใหเปนปจจุบัน 
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o ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  

o ตรวจสอบ จําแนกประเภทและจัดลําดับการประกาศเรื่องตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําขอมูล

ราชกิจจานุเบกษาโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสําคัญตาง ๆ 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. สํานักบริหารงานสารสนเทศ  
o เปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ ประมวลขอมูลและใหบริการขอมูลมติคณะรัฐมนตรี 

แกคณะรัฐมนตรี เพื่อเปนศูนยขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดิน

ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพรขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกประชาชน 

o ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหบริการแกสวนราชการภายใน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

o พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

o ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  

5. สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ  
o ศึกษา วิเคราะห และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขาวสารเหตุการณที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความกาวหนาของการดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีและเปนศูนยประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหวางสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ 

o ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหมติคณะรัฐมนตรีที่ลาสมัย ไมชัดเจน หรือไมสอดคลองกับ

กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน 

o ประมวล ติดตาม และเรงรัดดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการแผนดิน และรายงานใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

o ดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมายโดยประสานกับสวนราชการ
และหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ 
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o กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบาย

พิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนด 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

6. สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
o ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานของรัฐ  

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ

คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนา

ระบบราชการ ความมั่นคงและการตางประเทศ และแจงคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและ

มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่

เกี่ยวของ 

o ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

o กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเรื่องที่มิใชราง

กฎหมายหรือเ ร่ืองที่ เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี  และการตอบขอหารือมติ

คณะรัฐมนตรี 

o ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ

การประชุมอ่ืน  

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
o ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนในการติดตาม ประเมินผล เรงรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ

เผยแพรรายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล 

o รวบรวมขอมูลของกระทรวงและสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
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o ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลง

ตอรัฐสภา จัดพิมพและเผยแพรคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทําขอมูลตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐในการนํานโยบาย

ดังกลาวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําขอมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาตอแนวนโยบายและผลการ

ดําเนินงานของรัฐบาล 

o ดําเนินการพัฒนา กําหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานของผู

ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

o ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรระหวางประเทศ
เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

o ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
o เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาองคกร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเรงรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสวนที่รับผิดชอบ 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  

8. สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ  
o กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแกบุคคลที่จะตองเขาเฝาฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ

สวนราชการในพระองคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล

ตาง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

o ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรใหเปนไปตามโบราณราชประเพณี 

o ดําเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะตองกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา

พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศและสมณศักดิ์ การแตงตั้งและการพนจากตําแหนง

ของขาราชการและบุคคลประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ

ตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดทําประกาศพระบรมราชโองการที่มิใชการเสนอกฎหมายเพื่อนํา

ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
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o กํ าหนดมาตรฐาน  หลัก เกณฑ  ระ เบียบ  และวิ ธีป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกับการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณตางประเทศ การกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ และการวางแผนการสรางซอมและจายเครื่องราชอิสริยาภรณ 

o วางระบบและพัฒนาฐานขอมูล และใหบริการขอมูลฐานันดรของผูไดรับพระราชทานอิสริยยศ  

ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหนง และเครื่องราชอิสริยาภรณแกประชาชน 

o ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

9. สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา   

o ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบซีดี 

o รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับส่ืออิเล็กทรอนิกส 

o จัดพิมพประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และ

กําหนดการตาง ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ 

o รับผลิตสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสจากทั้งสวนราชการและเอกชน 

o จัดทําธุรกิจงานพิมพดวน รับพิมพงานทั่วไป นามบัตร การดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปก

หนังสือ และถายเอกสาร 

o จัดทําและจําหนายหนังสือที่มุงเนนรูปแบบหนังสือทางดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ 

ระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพและ

วารสารตาง ๆ  

 
 
 

                                                 
  เปนอํานาจหนาที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ใหแปลงสภาพกองโรงพมิพ สํานักเลขาธิการ 

 คณะรัฐมนตรี เปนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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บทที่ 2  
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) 

และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดใหความสําคัญเรื่องการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดจัดตั้งศูนยราชการใสสะอาด สลค. และมีการ

จัดทําแผนกลยุทธ สลค.ใสสะอาด พ.ศ. 2548-2551 แผนปฏิบัติการสราง สลค.ใสสะอาด เปนประจําทุกป 
และจัดทําแผนธรรมาภิบาลสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553  
เพื่อสงเสริมใหขาราชการและลูกจางของ สลค. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และการปฏิบัติงาน 
มีความโปรงใสและเปนธรรม 

 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบหนวยงานภาครัฐ 
นําแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและภาคีทุกภาคสวนจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนกรอบทิศทางแปลงไปสู
การปฏิบัติ โดยการกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป นอกจากนี้ได

เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่
ในการกํากับ ดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ใหสอดรับกับยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ตอมาคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่จะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในดานการ

ปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับ
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นโยบายรัฐบาล สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2555 โดยยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ  

 ยุทธศาสตรที่  1 เส ริมสรางจิตสํานึก  คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 จากการที่คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สลค. ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนั้น สลค. โดยคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งมีเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเปนประธาน จึงไดทบทวนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ 
พ .ศ .  2552-2555) และได ดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค. ข้ึน  

  



 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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2.2 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ 

 
ตารางแผนปฏบิัติการตามยทุธศาสตรชาตวิาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2553 2554 2555 

1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม  

ใหหนวยงานภาครัฐ บริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม  

ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบ

ตอปญหาการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบภาครัฐ และรณรงคใหเคารพ

กฎหมาย กฎ และระเบียบ 

1.  รอยละของบุคลากร สลค.  

ที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

และตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 

70 75 80 สงเสริมใหบุคลากร สลค. มีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาล และตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.  รอยละของขอรองเรียนเกี่ยวกับ

กระทําผิดกฎ ระเบียบของบุคลากร 

สลค. ที่ไดรับการดําเนินการ 

100 100 100 สงเสริมใหบุคลากร สลค. ยกยอง 

เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต 

และการตอตานการทุจริต 

2. บูรณาการหนวยงานทุกภาค

สวนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวน 

ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมบทบาท

และการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ 

1. ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยง

ขอมูลเขากับศูนยการขาวกลาง ของ 

สนง. ปปท. (สลค. เชื่อมโยงขอมูล) 

สําเร็จ - - ประสานความรวมมือทางดานขอมูล

และการปฏิบัติงานในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระหวาง

หนวยงานภาครัฐกับองคกร 

ทุกภาคสวน 

 2. จํานวนเครือขายที่เชื่อมโยงขอมูล

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตฯ  

4 4 4 สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบในภาครัฐ 



 

 

  แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

 แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2553 2554 2555 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใน

การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ 

พัฒนาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล 

การใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ 

1. รอยละของการใชมาตรการสราง

หลักประกันความปลอดภัยใหแก

บุคคลที่แจงขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ 

100 100 100 สรางระบบและกลไกในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

  2. รอยละความโปรงใสในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของ สลค. 

 (1) รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบไมพบขอทุจริต 

100 100 100  

 

 

 

   (2) รอยละของรายงานการตรวจสอบ 

การใชจายเงินไมพบวาผิดระเบียบ 

ขอบังคับทางการเงินการคลัง 

 (3) รอยละของการเผยแพรขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางทางเว็บไซต

ของ สลค. 

 (4) รอยละของขอรองเรียนที่

สามารถดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนใหเปนไปตามประกาศ 

สลค. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ

จัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และคําชมเชยของ 

สลค. 

    



 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2553 2554 2555 

4. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ของรัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาที่ของรัฐ  
ในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผล 
ไดอยางตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากร สลค.  

ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและ

เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

70 70 70 พัฒนาสมรรถนะ และองคความรู
ของบุคลากร สลค. เกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 



 

 

  แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

 แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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2.3 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2553 2554 2555 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 สงเสริมใหบุคลากร 
สลค. มีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

1.1.1 จัดสัปดาหรณรงค
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม  

ครั้ง 1 30,000 1 30,000 1 30,000 คณะกรรมการ
สงเสริมการ
กํากับดูแล
องคการที่ดี 

การพัฒนา
องคกรสูความ
เปนเลิศในการ
ทํางาน 

1.1.2 จัดการอบรม 
บรรยาย เสวนา หรือสง
บุคลากรเขารวมสัมมนา 
ฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องธรร
มาภิบาลและการตอตาน
การทุจริต 

ครั้ง 2 10,000 2 10,000 2 10,000 สปค.  สบก.  

 1.1.3 สรางแหลงเรียนรู
ทางอิเล็กทรอนิกส 
(website) เพื่อเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม (ปรับปรุง
เว็บไซต ใสสะอาด) 

เว็บไซต - - - - - - สปค. สบส.  



 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2553 2554 2555 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

 1.1.4 ทบทวนนโยบาย
สงเสริมการกํากับองคการ

ที่ดีเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ

ใหบุคลากร สลค. 

ปฏิบัติงานตาม 

หลักธรรมาภบิาล 

เรื่อง 1 - 1 - 1 - คณะกรรมการ

สงเสริมการ

กํากับดูแล

องคการที่ดี 

 

1.2 สงเสริมใหบุคลากร 

สลค. ยกยองเชิดชูความดี 

ความซื่อสัตยสุจริต และ

การตอตานการทุจริต 

1.2.1   จัดเสวนา 

การทํางานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต และการ

ตอตานการทุจริตโดยมี

บุคลากรที่ไดรับการยกยอง

เปนผูนําการเสวนา 
 

ครั้ง 1 10,000 1 10,000 1 10,000 สปค. สบก.  

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.1 ประสานความรวมมือ

ทางดานขอมูลและการ

ปฏิบัติงานในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

ระหวางหนวยงานภาครัฐ

กับองคกรทุกภาคสวน 

2.1.1  เชื่อมโยงขอมูล

จากเครือขายตาง ๆ เชน 

“ศูนยการขาวกลาง” ของ 

สนง. ป.ป.ท. และ

เครือขายใสสะอาด เขา

กับแหลงเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิกส (website) 

 

แหง 4 - 4 - 4 - สปค. สบก. สบส. การพัฒนา

องคกรสูความ

เปนเลิศในการ

ทํางาน 



 

 

  แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

 แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2553 2554 2555 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

 2.1.2 จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรูและ

ขอมูลขาวสารดานการ

สงเสริมธรรมาภิบาล โดย

มีสวนราชการภายนอก

เขารวมกิจกรรม 

ครั้ง 1 - 1 - 1 - สปค.  

2.2 สงเสริมบทบาทและ

การมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

2.2.1 ดําเนินการตาม

ขอมูลการทุจริต 

คอรรัปชันที่ไดรับแจงผาน

ทางเว็บเพจ  สลค. 

ใสสะอาด และตูรับ

รองเรียน (ตู ปณ.) 

รอยละ 100 - 100 - 100 - สบก.  สปค.  

สบส. 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

3.1 สรางระบบและกลไก

ในการปองกันและ

ปราบปราม การ

ตรวจสอบการทุจริต 

3.1.1 การปฏิบัติตาม

มาตรการสราง

หลักประกันความ

ปลอดภัยใหแกบุคคลที่

แจงขอมูลเกี่ยวกับการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(กรณีมีการแจงขอมูลการ

ทุจริต) 

 

- 100 - 100 - 100 - กตส. สบก. การพัฒนา

องคกรสูความ

เปนเลิศในการ

ทํางาน 



 

 

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2553 2554 2555 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

 3.1.2 การใชดัชนีวัดความ

โปรงใสในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ 

สลค. 

- 100 - 100 - 100 - กตส. สบก.  

 3.1.3 การเผยแพร

ชองทางการแสดงความ

คิดเห็นและรองเรียนการ

ทุจริตคอรรัปชันของ สลค. 

ครั้ง 6 - 6 - 6 - สปค.  

 3.1.4 การวิเคราะหความ

เสี่ยงโครงการสําคัญที่

ไดรับงบประมาณในป 

2553 สูงสุด 

โครงการ 3 - - - - - กตส. สปค. สบก.  

 3.1.6  การติดตาม/

ตรวจสอบโครงการสําคัญ

ที่ไดรับงบประมาณป 

2553 สูงสุด 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

ตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

- ตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

- ตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

- กตส.   

3.2 จัดการขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตของ 

สลค.  

3.2.1 การดําเนินการ

ตรวจสอบกรณีที่มีการ

รองเรียนวาเกิดการทุจริต 

รอยละ 100 - 100 - 100 - สบก.  

 3.2.2 การดําเนินการทาง

วินัยกรณีมีการวินิจฉัย

สิ้นสุดแลววามีการทุจริต 

รอยละ 100 - 100 - 100 - สบก.  



 

 

  แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553-2555) และ 

 แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2553 ของ สลค. 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน 

2553 2554 2555 
เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและ

องคความรูของบุคลากร 

สลค. เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

4.1.1 จัดทําแผนการ

จัดการความรู (กําหนดให

มีการถายทอดความรูทาง

วิชาการเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ) 

ครั้ง 2 - 2 - 2 - สปค. การพัฒนา

องคกรสูความ

เปนเลิศในการ

ทํางาน 

 4.1.2 สงขาราชการเขา

รวมกิจกรรมหรือการ

ฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง 

ธรรมาภิบาล/หรือ 

การปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ 

ครั้ง 2 - 2 - 2 - สบก.  

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - 50,000 - 50,000   

 

 
 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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บทที่ 3  
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
3.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกําหนดกรอบระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปน 2 

ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะที ่
ครอบคลุมผลการดําเนินการ 

ชวงเวลา 
ระยะเวลา 

สํานกั/กองสงรายงาน 
ใหคณะกรรมการสงเสริม 
การกาํกับดูแลองคการที่ดี 

1 1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553 6 เดือน เมษายน 2553 

2 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 12 เดือน กันยายน 2553 

 



22 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค. 

 

3.2 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการ 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนฯ 

โครงการ/กจิกรรมที่
ดําเนินงานตาม

มาตรการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

...................................ผูรายงาน 

(.................................) 

วันที่......./............/....... 

 

ขอรับรองวารายงานดังกลาวเปนความจรงิ 

 

...................................ผูรับรอง 

(.................................) 

วันที่......./............/....... 

 

 
 

 
 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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ภาคผนวก 
 

 

คําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 272/2552  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลองคการที่ดี 

 

-สําเนา-



24 แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค. 

 

 
 
 



แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555) และ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สลค.
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คณะกรรมการสงเสริมการกํากบัดูแลองคการที่ดี 

สปค. 53/03-07 




