
  
แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรมสร�างความโปร�งใส  

ศูนย$ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร$ที่ ๑  สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจรติ 
วัตถุประสงค$ ๑. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสํานักงานฯ ให�มีค�านิยมร�วมต�านทุจริต มีจติสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว�างผลประโยชน-ส�วนตนและผลประโยชน-ส�วนรวม 
  ๒. บูรณาการและเสริมสร�างการมสี�วนร�วมของบุคลากรของสํานักงานฯ ในการต�อต�านการทุจรติและไม�ทนต�อการทุจรติ 
  ๓. ประยุกต-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในการปฏิบัติงาน 
เป�าหมาย  บุคลากรของสํานักงานฯ ไม�ทนและไม�เพิกเฉยต�อป8ญหาการทุจริต และร�วมต�านทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการเสริมสร�างการนําหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการปฏิบัตริาชการ 
เพื่อต�านการทุจรติ  

๑๐๐ คน ๓๓๑,๘๕๐     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๒. โครงการฝ@กอบรมเพื่อเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ 
การปAองกันผลประโยชน-ทับซ�อนเพื่อเปCนการปAองกัน 
การทุจริต 

๑๐๐ คน ๑๐๙,๒๐๐     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๓. ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานภายในสํานักงานฯ 
เพื่อปAองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๕ หน�วยงาน -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๔. การรณรงค-เผยแพร�คุณธรรม จริยธรรม ๒ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร$ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค$ ๑. เพื่อให�กระบวนการนโยบายเปCนไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม�มีลักษณะของการขัดกันแห�งผลประโยชน- 
  ๒. เพื่อแก�ไขป8ญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป�าหมาย  ๑. ลดการทุจรติในกระบวนการนโยบาย 
  ๒. นโยบายเปCนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ทบทวนประกาศเจตจํานงสุจรติในการบริหารงาน 
ของผู�บริหาร เพื่อให�บุคลากรในหน�วยงานรับทราบ 

๓ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๒. เปHดเผยผลการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานฯ 

๔ ช�องทาง -     ๑. กองกฎหมาย 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๓. การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารที่เกี่ยวข�องกับนโยบาย 
ของสํานักงานฯ 

๒ ช�องทาง -     ๑. ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจรติ 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
    - ส�วนนโยบายและแผน 
    - ส�วนช�วยอํานวยการและ  
      ประชาสัมพันธ- 
    - กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

๔. จดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ แผน -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการคลัง) 

๕. เผยแพร�แผนการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓ ช�องทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการคลัง) 

๖. เผยแพร�ข�อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ ช�องทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการคลัง) 

๗. สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

-     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการคลัง) 

๘. เผยแพร�ผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีของสํานักงานฯ 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ ช�องทาง -     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการคลัง) 

 



 
ยุทธศาสตร$ที่ ๓  พัฒนาระบบปAองกันการทุจรติเชิงรุก 
วัตถุประสงค$ ๑. เพื่อพัฒนากลไกการปAองกันการทุจริตให�เท�าทันต�อสถานการณ- 
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด�านการปAองกันการทํางานในการปAองกันการทุจริต 
  ๓. เพื่อให�เกิดความเข�มแข็งในการบูรณาการการทํางานในการปAองกันการทุจริต 
  ๔. เพื่อปAองกันไม�ให�มีการทุจรติเกิดขึ้นในอนาคต 
เป�าหมาย  ๑. กลไกการปAองกันการทุจริตมีความเท�าทันต�อสถานการณ-การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู�กระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปAองกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบูรณาการการทํางานในการปAองกันการทุจริต 
  ๓. การทุจรติลดน�อยลงหรือไม�เกิดการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. โครงการพัฒนาองค-ความรู�เชิงสร�างสรรค-ให�กับ
เจ�าหน�าที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ด�านการปAองกันการทุจริต 

๒๑๐ คน ๕๔,๔๕๐     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๒. โครงการยกย�องเชิดชูเกียรตผิู�ประพฤติตน 
เปCนแบบอย�างที่ดีด�านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑ ครั้ง ๕,๐๐๐     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๓. โครงการฝ@กอบรมการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค-กร ๑ ครั้ง ๓๒๗,๑๐๐     สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 

๔. โครงการฝ@กอบรมหลักสูตรการเปCนข�าราชการที่ดี
สําหรับข�าราชการที่อยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน�าที่
ราชการของสํานักงานฯ 

๑ ครั้ง ๑๒๒,๑๐๐     สํานักงานเลขาธิการ 
(ส�วนการเจ�าหน�าที่) 

๕. การใช�สื่อสาธารณะประชาสมัพันธ- 
การปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๖. การพัฒนาระบบปAองกันผลประโยชน-ทับซ�อนโดย 
การเผยแพร�มาตรการการปAองกันผลประโยชน-ทับซ�อน 
ในการใช�ทรัพย-สินของทางราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๗. ส�งเสริมและประชาสมัพันธ-ให�บุคลากรของสํานักงานฯ 
ตระหนักรู�และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการ 

๓ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๘. ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกที่เกี่ยวข�อง
เพื่อปAองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ หน�วยงาน -     ๑. ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจรติ 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๙. จัดทําระบบการประเมินความเสี่ยงต�อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑ ระบบ -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๑๐. เผยแพร�มาตรการลดการใช�ดลุยพินิจของ   
เจ�าพนักงานของรัฐ โดยใช�หลักเกณฑ-การพิจารณา
คัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข�ารับการฝ@กอบรม 
ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๑ ช�องทาง -     สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 

๑๑. เผยแพร�มาตรการปAองกันการรับสินบน โดยใช�
มาตรการปAองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ�าง 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร$ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค$ ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต 
  ๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
  ๓. เพื่อให�ผู�กระทําความผิดถูกดาํเนินคดีและลงโทษอย�างเปCนรปูธรรมและเท�าทันต�อสถานการณ- 
เป�าหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด�านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การกระทําทุจรติลดน�อยลงหรอืไม�มีการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ประกาศ หลักเกณฑ- มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข�อร�องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ประกาศเผยแพร�ทาง
เว็บไซต-ของ
สํานักงานฯ 

-     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๒. จัดส�งเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเข�ารบัการฝ@กอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการปAองกันและปราบปรามการทุจริต  
ที่สํานักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
จัดขึ้น 

ร�อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการฝ@กอบรม 

-     ๑. ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจรติ 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

๓. ทบทวน กําหนดผู�รับผดิชอบต�อข�อร�องเรียนประจํา
สํานัก/สถาบัน/กอง   

มีผู�รับผิดชอบต�อ 
ข�อร�องเรียนประจํา
สํานัก/สถาบัน/กอง   

-     ๑. ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจรติ 
๒. สํานัก/สถาบัน/กองกฎหมาย 

๔. มีช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน  ๓ ช�องทาง -     ศูนย-ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 

๕. การตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมาย 
ในการปราบปรามการทุจริตให�เท�ากันต�อพลวัต 
ของการทุจริต 

การดําเนินการไปสู�
การจัดทําร�างพรบ. 
จํานวน ๒ ฉบับ 
๑. ร�างพรบ. ว�าด�วย
คุ�มครองติดตาม
ทรัพย-สินของแผ�นดิน
คืนจากการทุจรติ 
พ.ศ. ...  
๒. ร�าง พรบ. ว�าด�วย
ความผิดเกี่ยวกับ 

-     รองเลขาธิการฯ (นายวรรณชัยฯ) 



โครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

การขัดกันระหว�าง
ประโยชน-ส�วนบุคคล
และประโยชน-ส�วนรวม 
พ.ศ. ... 

 


