
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
                                   ชือ่ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค ์  ๑. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสํานักงานฯ ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. บูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสํานักงานฯ ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต         

๓. ประยุกต์หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย บุคลากรของสํานักงานฯ ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ   
   

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

๓ ครั้ง/๕๐ คน ๔๕,๖๐๐      ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ หน่วยงาน -     ๑. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 

๑/ครั้ง ๘๔,๙๐๐      ๑. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนนโยบายและแผน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อให้เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                                                       

๒. เพื่อรักษาเจตจํานงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง   
เป้าหมาย ๑. เจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ            

๒. เจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังประชาชน             
๓. การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน และมีความต่อเนื่อง 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ประกาศนโยบายความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานเพื่อดํารงไว้ซึ่งความมีอิสระ 
ทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม 

ประกาศเจตนารมณ์ด้านความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

-     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

๒. ดําเนินนโยบายด้านความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของสํานักงานฯ 

คะแนนประเมินความโปร่งใสใน
ระดับ ๕ 

-     ๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. คณะทํางานจดัทํามาตรฐานความ
โปร่งใส 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชนน์ 
  ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  ๒ นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ผู้บริหารประกาศเจตจํานงสจุริตในการ
บริหารงาน  

ประกาศเจตจํานงซื่อสัตย์สุจริต
ในการบริหารงาน 

-     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

๒. เปิดเผยผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานฯ 

๔ ช่องทาง -     ๑. กองกฎหมาย 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(ส่วนช่วยอํานวยการและ 
ประชาสัมพันธ์) 

๓. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ แผนงาน -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

๔. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓ ช่องทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ ครั้ง/ป ี
(ทุกไตรมาส)  

-     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

๖. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑ แนวทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ 
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการทํางานในการป้องกันการทุจริต         

๔. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต 
เป้าหมาย ๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบูรณาการการทํางานในการป้องกันการทุจริต  
   ๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านต่อต้านการทุจริต ที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. /ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

๑/ครั้ง ๙๕,๘๐๐   
 

 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

๒ . โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑/ครั้ง ๑๒,๗๐๐      ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

๓ .  สง เส ริมและประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้บุ คลากร 
ของสํานักงานฯ ตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติ 
ตามจรรยาข้าราชการ 

๔ ช่องทาง -     ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ์) 

๔. ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ 

ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ 

-     ๑. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. คณะทํางานจดัทํามาตรฐาน 
ความโปร่งใส 

๕. ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

     ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

๖. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

๑/ครั้ง ๓๐๙,๐๐๐     สถาบนัพัฒนานักกฎหมายมหาชน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  

๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. เพื่อให้ผู้กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์  

เป้าหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
๒. การกระทําทุจริตลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. จัดส่งเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ
ฝึกอบรม 

-     ๑. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. สาํนักงานเลขาธิการ 

๒. ประกาศมาตรการดําเนินการต่อข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีมาตรการดําเนินการต่อข้อ
ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานฯ 

-     ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

๓. กําหนดผู้รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนประจํา
สํานัก/สถาบัน/กอง 

มีผู้รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน
ครบ ๑๔ หน่วยงานย่อย 

-     ๑. ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. สาํนัก/สถาบัน/กองกฎหมาย 

๔. มาตรการคุ้มครองพยาน ประกาศมาตรการคุ้มครอง
พยาน 

-     ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

 

 


