
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรมสร�างความโปร�งใส  
ศูนย$ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ระยะ ๕ ป+ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



 
หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจเก่ียวกับการจัดทํากฎหมาย การใช�กฎหมาย 
และการพัฒนากฎหมายให�ถูกต�อง สร�างความเป)นธรรมและส+งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน.สุข 
ของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญด�านกฎหมาย โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีดังต+อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาและจัดทําร+างกฎหมายตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
และพิจารณาเสนอความเห็นให�มีการแก�ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย รวมท้ังช+วยเหลือหน+วยงานของรัฐ 
ในการจัดทําร+างกฎหมาย 
 ๒. ให�ความเห็นทางกฎหมายแก+คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน+วยงานของรัฐ 
 ๓. งานประสานงานด�านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศ 
และแก�ไขป;ญหาข�อขัดข�องในการเสนอกฎหมาย รวมท้ังการช+วยเหลืองานด�านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
 ๔. จัดทําคําแปลกฎหมาย ให�ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการกู� เงินและให�คําปรึกษา 
หรือปฏิบัติงานอ่ืนอันเก่ียวกับกฎหมายให�แก+หน+วยงานของรัฐหรือตามท่ีรัฐบาลต+างประเทศหรือสถาบันระหว+าง
ประเทศร�องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพป;ญหาของประเทศและของสังคมแล�วทําการศึกษา 
วิจัยเพ่ือเสนอร+างกฎหมายใหม+หรือแก�ไขกฎหมายเดิม 
 ๖. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ.การปฏิบัติราชการ และการส+งเสริม 
การมีส+วนร+วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังรับผิดชอบกฎหมายว+าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
และกฎหมายว+าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 
 ๗. ทําหน�าท่ีเป)นศูนย.ข�อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องแล�วให�บริการ 
ค�นคว�าแก+รัฐบาล รัฐสภา หน+วยงานของรัฐ และประชาชน 
 ๘. ดําเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพ่ือให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านกฎหมายมหาชน 
 ๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป)นอํานาจหน�าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร$ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 จากสถานการณ.การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วต+อเนื่อง และบทเรียนท่ีได�รับ 
จากการแปลงยุทธศาสตร.ชาติว+าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตในปG ท่ีผ+าน ๆ มาสู +การปฏิบัติ 
จึงได�มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร.ชาติว+าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตให�สอดคล�อง 
กับสภาพป;ญหาและสถานการณ.การดําเนินงานด�านการปFองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ในป;จจุบันต�องมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคส+วนไม+ว+าจะเป)นหน+วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค.กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให�เข�ามามีส+วนร+วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต+การกําหนด
ยุทธศาสตร.จนถึงการปฏิบัติบัติรวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการ                                                                   
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปGข�างหน�า จะมุ+งสู+การเป)นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
เป)นสังคมมิติใหม+ท่ีประชาชนไม+เพิกเฉยต+อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร+วมมือจาก ฝLายการเมือง  
หน+วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ.รักษาผลประโยชน.ของชาติและประชาชน เพ่ือให�ประเทศไทย 
มีศักด์ิศรี และเกียรติภู มิในด�านความโปร+งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงได�กําหนดยุทธศาสตร.ชาติ 
ว+าด�วยการปFองกันการทุจริตระยะท่ี ๓ ประกอบด�วย ๖ ยุทธศาสตร. ดังนี้  
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๑ สร�างสังคมท่ีไม+ทนต+อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต+อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๔ พัฒนาระบบปFองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
 
ยุทธศาสตร$การป�องกันและปราบปรามการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร.ชาติว+าด�วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได�มีการแต+งต้ังคณะทํางาน เพ่ือรับผิดชอบในการแปลง
ยุทธศาสตร.ชาติฯ วิเคราะห.อํานาจหน�าท่ี ภารกิจของสํานักงานฯ ป;จจัยภายใน ป;จจัยภายนอก ประกอบการจัดทํา
แนวทางในการปฏิบัติให�เป)นรูปธรรม โดยสอดคล�องกับยุทธศาสตร.ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ในการปFองกันและปราบปราม 
การทุจริตของสํานักงานฯ ได�กําหนดยุทธศาสตร.การปFองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด�วย ๔ 
ยุทธศาสตร. ดังนี้     
  ยุทธศาสตร.ท่ี ๑ สร�างสังคมท่ีไม+ทนต+อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๒ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๓ พัฒนาระบบปFองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร.ท่ี ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต   
เพ่ือใช�เป)นกรอบ แนวทางในการจําทําแผนปฏิบัติการปFองกันและปราบปรามการทุจริตและการส+งเสริมคุณธรรม
สร�างความโปร+งใสของสํานักงานฯ  
  



แผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรมสร�างความโปร�งใส 
ศูนย$ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ระยะ ๕ ป+ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
                                    

 
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม+ทนต+อการทุจรติ 
วัตถุประสงค$   ๑.สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทุจริต ผลของการทุจริต และวิธีการจัดการป;ญหาการทุจริต   

๒. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสํานักงานฯ ให�มีค+านิยมร+วมต�านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว+างผลประโยชน.ส+วนตนและผลประโยชน.ส+วนรวม  
  ๓. บูรณาการและเสริมสร�างการมีส+วนร+วมของบุคลากรของสํานักงานฯ ในการต+อต�านการทุจริตและไม+ทนต+อการทุจริต          

๔. ประยุกต.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เป�าหมาย บุคลากรของสํานักงานฯ ไม+ทนและไม+เพิกเฉยต+อป;ญหาการทุจริต และร+วมต�านทุจริตในทุกรูปแบบ    

แนวทาง/มาตรการ 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด การดําเนินการ/งบประมาณ  

ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส+งเสริมให�มีระบบกล+อมเกลา 
ทางสังคมและค+านิยมร+วมต�าน 
การทุจริต  

๑ – ๒  
โครงการ/กิจกรรม 

(๔๑๐ คน) 

ปลูกฝ;งวิธีคิดให�ตระหนัก
ถึงภัยและผลเสียที่เกิด 
จากการทุจริตเพื่อประโยชน.
สาธารณะ 

๔๕,๖๐๐ 

 (๕๐คน) 

๗๓,๘๐๐ 

(๖๐คน) 

๑๐๙,๒๐๐ 

(๑๐๐ คน) 

๑๐๙,๒๐๐ 

(๑๐๐ คน) 

๑๐๙,๒๐๐ 

(๑๐๐ คน) 

ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

๒. ประยุกต.การดําเนินการ 
ตามแนวทางหลักพระศาสนา  
และพระมหากษัตริย. 

๑  
โครงการ/กิจกรรม 

(๓๔๐ คน) 

บุคลากรของสํานักงานฯ 
มีหลักที่ดีในการดําเนินชีวิต
และการทํางาน 

๘๔,๙๐๐ 

(๕๐ คน) 

๒๖๑,๗๐๐ 

(๙๐ คน) 

๓๓๑,๘๕๐ 

(๑๐๐ คน) 

๘๔,๙๐๐ 

(๕๐ คน) 

 

๘๔,๙๐๐ 

(๕๐ คน) 

ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

๓. บูรณาการกับหน+วยงานภายใน
สํานักงานฯ เพื่อปFองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑๕  
หน+วยงานย+อย 

ความร+วมมือในการปFองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 
 

๔. การรณรงค. เผยแพร+คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒ ช+องทาง บุคลากรของสํานักงานฯ  
มีคุณธรรม จรยิธรรม  
ในการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

 
 



ยุทธศาสตร$ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค$ ๑. เพื่อให�กระบวนการนโยบายเป)นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม+มีลักษณะของการขัดกันแห+งผลประโยชนน. 
  ๒. เพื่อแก�ไขป;ญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป�าหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  ๒ นโยบายเป)นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทาง/มาตรการ 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด ป+งบประมาณ พ.ศ. 

ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส+งเสริมระบบการปFองกันการทุจริต 
เชิงนโยบายบายด�วยหลักธรรมภิบาล 

๒ - ๔ ช+องทาง  บุคลากรของสํานักงานฯ 
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

๒. การส+งเสริมให�มรีะบการติดตาม 
ตรวจสอบ การดํานเนินงานของ
หน+วยงาน 

๑. การเผยแพร+ 
ผลการฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก 

ผู�รับบริการ และผู�มีส+วนได�
ส+วนเสยีสามารถตดิตาม 
ตรวจสอบ การดํานเนิน
งานของหน+วยงาน 

     ๑. ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต  
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(ส+วนช+วยอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ.) 

 ๒. การเผยแพร+
ข�อมูลจัดซื้อ 
จัดจ�าง 

ผู�รับบริการ และผู�มีส+วนได�
ส+วนเสยีสามารถตดิตาม 
ตรวจสอบ การดํานเนิน
งานของหน+วยงาน 

     ๑. ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
(ส+วนการคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร$ที่ ๓ พัฒนาระบบปFองกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค$   ๑. เพื่อพัฒนากลไกการปFองกันการทุจริตให�เท+าทันต+อสถานการณ. 
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด�านการปFองกันการทุจริต ให�สามารถปFองกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อให�เกิดความเข�มแข็งในการบูรณาการการทํางานในการปFองกันการทุจริต         

๔. เพื่อปFองกันไม+ให�มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต 
เป�าหมาย ๑. กลไกการปFองกันการทุจริตมีความเท+าทันต+อสถานการณ.การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู+กระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปFองกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบูรณาการการทํางานในการปFองกันการทุจริต  
   ๓. การทุจริตลดน�อยลงหรือไม+เกิดการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ  

ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ส+งเสริมระบบการปFองกันการทุจริต 
ได�เท+าทันและมีประสิทธิภาพ 

๑ - ๒  
โครงการ/กิจกรรม 

(๔๑๐ คน) 

บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ 
ด�านการปFองกันการทุจริต 

๑๐๘,๕๐๐
(๖๔ คน) 

๘๔,๕๐๐
(๗๓ คน) 

๕๙,๔๕๐ 
(๒๑๓ คน) 

๒๑,๒๙๐ 
(๓๐ คน) 

๒๑,๒๙๐ 
(๓๐ คน) 

ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

๒ ช+องทาง เผยแพร+ความรู� 
ในการปFองกันการทุจริต 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 

๒. บูรณาการปFองกันการทุจริต 
กับหน+วยงานภายนอกที่เกี่ยวข�อง 

๓ หน+วยงาน มีข�อมูลข+าวสารการปFองกัน
การจรติ 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร$ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค$   ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท+าทันต+อพลวัตของการทุจริต  

๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. เพื่อให�ผู�กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและลงโทษอย+างเป)นรูปธรรมและเท+าทันต+อสถานการณ.  

เป�าหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด�านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
๒. การกระทําทุจริตลดน�อยลงหรือไม+มีการทุจริต 

แนวทาง/มาตรการ 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด ป+งบประมาณ  

ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. พัฒนากลไกและกระบวนการ  
การปFองกันและปราบปรามการทุจริต
ให�เท+าทันต+อพลวัตของการทุจรติ 

๑ - ๒  
โครงการ/กิจกรรม 

ระบบการปFองกัน 
และปราบปรามการทุจริต
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

     ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 
 

๒. เสรมิสร�าง และร+วมมือกับทุกภาคส+วน 
เพื่อการปFองกันและปราบปราม 
การทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 

ร�อยละร�อย 
ของโครงการ

ฝgกอบรม 

๑. เจ�าหน�าที่มีความรู� 
ในการปฏิบัติงานการปFองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
๒. สร�างเครือข+าย 
ความร+วมมือในการปFองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

     ๑. ศูนย.ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

 
 
 
 
 
 


