
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรมสร�างความโปร�งใส 
ศูนย$ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                         
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
วัตถุประสงค$   ๑.สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทุจริต ผลของการทุจริต และวิธีการจัดการป&ญหาการทุจริต   
    ๒. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสํานักงานฯ ให�มีคานิยมรวมต�านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน2สวนตนและผลประโยชน2สวนรวม  
  ๓. บูรณาการและเสริมสร�างการมีสวนรวมของบุคลากรของสํานักงานฯ ในการตอต�านการทุจริตและไมทนตอการทุจริต          
   ๔. ประยุกต2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เปาหมาย บุคลากรของสํานักงานฯ ไมทนและไมเพิกเฉยตอป&ญหาการทุจริต และรวมต�านทุจริตในทุกรูปแบบ    

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑.โครงการเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับแนวทาง 
การป:องกันและแก�ไขป&ญหาผลประโยชน2ทับซ�อน  

๖๐ คน ๗๓,๘๐๐      ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

๒. โครงการฝBกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการต�านทุจรติ 

๙๐ คน ๒๖๑,๗๐๐       ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต  
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนนโยบายและแผน) 

๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายใน
สํานักงานฯ เพื่อป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๕ หนวยงาน -       ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต  
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๔. การรณรงค2 เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม ๒ ชองทาง -     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร$ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค$ ๑. เพื่อให�กระบวนการนโยบายเปKนไปตามหลักธรรมาภิบาล และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน2 
  ๒. เพื่อแก�ไขป&ญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เปาหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  ๒ นโยบายเปKนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ผู�บริหารประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน  
เพื่อให�บุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

๒ ชองทาง -     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจรติ 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนสารสนเทศ) 

๒. เปLดเผยผลการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานฯ 

๓ ชองทาง -     ๑. กองกฎหมาย 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๓. การเผยแพรข�อมูลขาวสารที่เกี่ยวข�องกับ
นโยบายของสํานักงานฯ 

๑ ชองทาง -     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจรติ 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
    - สวนชวยอํานวยการและ    
      ประชาสัมพันธ2  
    - สวนนโยบายและแผน 

๔. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ แผนงาน -     สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

๕. เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ�างประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓ ชองทาง      สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

๖. เผยแพรข�อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง  
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓ ชองทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

๗. สรปุผลการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ ครั้ง 
(ทุกไตรมาส)  

-     สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

๘. เผยแพรผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีของ
สํานักงานฯ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ แผนงาน -     สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 



ยุทธศาสตร$ที่ ๓ พัฒนาระบบป:องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค$   ๑. เพื่อพัฒนากลไกการป:องกันการทุจริตให�เทาทันตอสถานการณ2 
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด�านการป:องกันการทุจริต ให�สามารถป:องกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อให�เกิดความเข�มแข็งในการบูรณาการการทํางานในการป:องกันการทุจริต         

๔. เพื่อป:องกันไมให�มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต 
เปาหมาย ๑. กลไกการป:องกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณ2การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถป:องกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบูรณาการการทํางานในการป:องกันการทุจริต  
   ๓. การทุจริตลดน�อยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการฝBกอบรม“หลักสูตรการเปKนข�าราชการ
ที่ดี”สําหรับข�าราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หน�าที่ราชการของสํานักงานฯ 

๑ ครั้ง ๑๖๔,๐๐๐     สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการเจ�าหน�าที่) 

๒. โครงการฝBกอบรมการเสริมสร�างวัฒนธรรม
องค2กร 

๑ ครั้ง ๓๒๗,๑๐๐     สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 

๓. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู�ประพฤติตน 
เปKนแบบอยางที่ดีด�านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑ ครั้ง ๑๔,๕๐๐     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

๔. โครงการพัฒนาองค2ความรู�เชิงสร�างสรรค2  
ของบุคลากรด�านการป:องกันการทุจริต                                         

๗๐ คน ๗๐,๐๐๐     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

๕ . โครงการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค2 
ในการป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒ ชองทาง -     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

๖. การพัฒนาระบบป:องกันผลประโยชน2ทับซ�อน 
โดยเผยแพรให�ทราบแนวทางในการป:องกัน
ผลประ โยชน2 ทั บซ� อนตาม คู มื อการป: อง กัน
ผลประโยชน2ทับซ�อน 

๒ ชองทาง -     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๗ . ส ง เสริมและประชาสัม พันธ2 ให� บุ คลากร 
ของสํานักงานฯ ตระหนักรู�และประพฤติปฏิบัติ 
ตามจรรยาข�าราชการ 

๓ ชองทาง -     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนชวยอํานวยการและ
ประชาสมัพันธ2) 

๘. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข�อง เพื่อป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ หนวยงาน -     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร$ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค$   ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต  

๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. เพื่อให�ผู�กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอยางเปKนรูปธรรมและเทาทันตอสถานการณ2  

เปาหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด�านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
๒. การกระทําทุจริตลดน�อยลงหรือไมมีการทุจริต  
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. จัดสงเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเข�ารับการฝBกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการป:องกันและปราบปราม 
การทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. 
 และหนวยงานที่เกี่ยวข�องจัดขึ้น 

ร�อยละ ๑๐๐ ของโครงการฝBกอบรม -     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๒. ประกาศ หลักเกณฑ2 มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข�อร�องเรียน กรณ ี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ประกาศเผยแพรทางเว็บไซต2ของ
สํานักงานฯ 

-     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 

๓. ปรับปรุงผู�รับผิดชอบตอข�อร�องเรียนประจํา
สํานัก/สถาบัน/กอง ของสํานักงานฯ 

มีผู�รับผิดชอบตอข�อร�องเรียน
ประจําสํานัก/สถาบัน/กอง 

-     ๑. ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานัก/สถาบัน/กองกฎหมาย 

๔. ปรับปรุงคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ชาติ
วาด�วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต 
และสงเสริมคุณธรรมสร�างความโปรงใสของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร2ชาติวาด�วย 
การป:องกันและปราบปราม 
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
สร�างความโปรงใสของสํานักงานฯ 
ที่เปKนป&จจุบัน 

-     ศูนย2ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๕. การตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมาย 
ในการปราบปรามการทุจริต ให�เทาทันพลวัตรของ
การทุจริต 

การดําเนินการไปสูการจัดทํา 
ราง พรบ. จํานวน ๒ ฉบับ 
๑. รางพระราชบัญญัติวาด�วย
คุ�มครองติดตามทรัพย2สินของ
แผนดินคืนจากกากรทุจริต  
พ.ศ. ....  
๒. รางพระราชบัญญัติวาด�วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวางประโยขน2สวนบุคคล
และประโยชน2สวนรวม พ.ศ. .... 

- 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

รองเลขาธิการฯ (นายวรรณชัยฯ) 

 

 

 

 

 


