รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมประจาปี ๒๕๖๑
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
เกิดความตระหนัก และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ดาเนินการภารกิจที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
๑. โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กิ จ กรรม “ดาวแห่ ง
คุณธรรม” ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดทาโครงการ
ดังกล่าวเพื่อ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม และคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่ อ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของทุ ก หน่ ว ยงาน
ให้คุณธรรมนาการพัฒนา ทาให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม โดยมี
ยุทธศาสตร์คือ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โครงการฯ “ดาวแห่งคุณธรรม” ดาเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๒
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสนใจแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรมและ
ความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ คิดดี พูดดี ทาดี และเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
ขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรมีความเข้าใจในรูปธรรมของ
ความมีคุณธรรม โดยการแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการ คิดดี พูดดี ทาดี เชิญชวนให้นาเสนอคุณธรรมที่ได้
กระทาในช่วงที่ผ่านมาหรือคิดจะกระทาต่อไป ในประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๔๕ ราย

๒. การฝึกอบรม ...

-๒๒. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายแก่
ผู้ อ บรม จ านวน ๕๑ คน การฝึ ก อบรมจ าแนกเป็ น การเผยแพร่ ปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
โดยนาเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” การบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและวิธีแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว ” และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นและมาตรการ กลไก หรื อ ระบบป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นใน สปน.” โดยนายอภั ย เจริ ญ มิ ต ร
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความตระหนักและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม
มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการอันจะนาไปสู่ภาพลักษณ์ของ สปน. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สปน. เมื่อวันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๑

๓. โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร สปน. เพื่อให้สามารถ
นาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ สร้างรายได้และค่านิยมในการ
ดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จาแนกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การจัดสวนกระบองเพชรจาลองจากดินไทย
(๕ ก.พ. ๒๕๖๑) และการประดิษฐ์พวงกุญแจถักเชือกเทียนลูกสะบ้า (๖ ก.พ. ๒๕๖๑) โดยเมื่อวันที่ ๕ ก.พ.
๒๕๖๑ ร.ปนร. (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ให้เกียรติเป็นประธานฯและเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

๔. ผู้ช่วยปลัด ...

-๓๔. ผู้ช่วยปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์ ) นาบุคลากรสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด
"Zero Tolerance คนไทยไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต " ณ อิ ม แพ็ ค เอ็ ก ซิ บิ ชั่ น ฮอลล์ ๒ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสในการดาเนิน การของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปี ๒๕๖๑ และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่ง "Good Guy Run 2018" รวมพลัง
ส่งเสริมความดี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนสหประชาชาติ ทูตานุทูต ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

