
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการส�งเสริมคุณธรรมสร�างความโปร�งใส 
ศูนย&ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สําหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)                         

ยุทธศาสตร&ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
วัตถุประสงค&   ๑. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสํานักงานฯ ให�มีคานิยมรวมต�านทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน-สวนตนและผลประโยชน-สวนรวม  
    ๒. บูรณาการและเสริมสร�างการมีสวนรวมของบุคลากรของสํานักงานฯ ในการตอต�านการทุจริตและไมทนตอการทุจริต          
   ๓. ประยุกต-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เป�าหมาย บุคลากรของสํานักงานฯ ไมทนและไมเพิกเฉยตอป8ญหาการทุจริต และรวมต�านทุจริตในทุกรูปแบบ    

โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
๑  ๒  ๓ ๔ 

๑. โครงการเสริมสร�างการนําหลักธรรมาภิบาล 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อต�านการทุจรติ 

๑๐๐ คน ๓๓๑,๘๕๐ ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     อยูระหวางขั้นตอนการเตรียมการจัดโครงการฯ 

๒. โครงการฝAกอบรมเพื่อเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ 
การปBองกันผลประโยชน-ทับซ�อนเพื่อเปDนการปBองกัน
การทุจริต 

๑๐๐ คน ๑๐๙,๒๐๐ ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต  
 

    ดําเนินการแล�ว : วันศุกร-ที่ ๒๒ กุมภาพันธ- ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล- กรุงเทพ ข�าวสาร เวียงใต�  
จํานวนผู�เข�ารวมและเจ�าหน�าที่ผู�จัดโครงการ
จํานวน ๘๔ คน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๘๖๐ บาท  

๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายใน
สํานักงานฯ เพื่อปBองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๕ หนวยงาน -   ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต  
 

    ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในจํานวน ๘ หนวยงาน ได�แก สวนการคลัง, 
สวนการเจ�าหน�าที่, สวนนโยบายและแผน,  
สวนชวยอํานวยการและประชาสัมพันธ-,  
สวนสารสนเทศ, กลุม ก.พ.ร., สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชนและสํานักกฎหมายปกครอง
ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

๔. การรณรงค-เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม ๒ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการรณรงค-เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม  
ใน ๒ ชองทาง ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ และ 
ในระบบ DL ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

 
 
 



ยุทธศาสตร&ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค& ๑. เพื่อให�กระบวนการนโยบายเปDนไปตามหลักธรรมาภิบาล และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน- 
  ๒. เพื่อแก�ไขป8ญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป�าหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  ๒ นโยบายเปDนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ทบทวนประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ของผู�บริหาร เพื่อให�บุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

๓ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู�บริหารสูงสุดคนป8จจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ- 
ให�บุคลากรในสํานักงานฯ รับทราบใน ๖ ชองทาง
ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ, ระบบ OA,  ระบบ DL, 
เฟสบุค Anti Corruptionของ ศปท., เฟสบุค 
สํานักงานฯ และติดประชาสัมพันธ-ในลิฟ
สํานักงานฯ ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

๒. เปZดเผยผลการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสํานักงานฯ 

๔ ชองทาง - ๑. กองกฎหมาย 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

    ดําเนินการเปZดเผยผลการปฏิบัติงานใน ๔ ชองทาง 
ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ, ระบบ DL, ระบบ 
OA และเฟสบุคสํานักงานฯ ระหวางไตรมาส ๑ 
และ ๒ 

๓. การเผยแพรข�อมูลขาวสารที่เกี่ยวข�องกับ
นโยบายของสํานักงานฯ 

๒ ชองทาง - ๑. ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 
    - สวนนโยบายและแผน 
    - สวนชวยอํานวยการและ  
      ประชาสัมพันธ- 
    - กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

    ดําเนินการเผยแพรข�อมูลขาวสาร ใน ๒ ชองทาง
ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ และระบบ OA ระหวาง
ไตรมาส ๑ และ ๒ 

๔. จดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑ แผน - สํานักงานเลขาธิการ 

(สวนการคลัง) 
    เปDนไปตามแผน 

๕. เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓ ชองทาง - สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

    ดําเนินการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ�างใน ๓ ชองทาง 
ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ, เว็บไซต-กรมบัญชีกลาง
และติดบอร-ดประชาสัมพันธ-ของสํานักงานฯ 
ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๖. เผยแพรข�อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง 
ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ ชองทาง - สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

    ดําเนินการเผยแพรข�อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ�างใน ๓ ชองทาง ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ, 
เว็บไซต-กรมบัญชีกลางและติดบอร-ด
ประชาสัมพันธ-ของสํานักงานฯ ระหวางไตรมาส ๑ 
และ ๒ 

๗. สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔ ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

- สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

    ดําเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ 

๘. เผยแพรผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีของ
สํานักงานฯ ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ ชองทาง - สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการคลัง) 

     ดําเนินการเผยแพรผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีของ
สํานักงานฯ ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ใน ๑ ชองทาง ได�แก เว็บไซต-สํานักงานฯ ระหวาง
ไตรมาส ๑ และ ๒ ดังนี้ 
๑. งบทดลองประจําเดือนและรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
๒. รายงานของผู�สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ของสํานักงานฯ สําหรับป]สิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑  
๓. ผลการปฏิบัติงานด�านบัญชีของสวนราชการ
ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ความมี
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร&ที่ ๓  พัฒนาระบบปBองกันการทุจรติเชิงรุก 
วัตถุประสงค& ๑. เพื่อพัฒนากลไกการปBองกันการทุจริตให�เทาทันตอสถานการณ- 
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานด�านการปBองกันการทํางานในการปBองกันการทุจริต 
  ๓. เพื่อให�เกิดความเข�มแข็งในการบูรณาการการทํางานในการปBองกันการทุจริต 
  ๔. เพื่อปBองกันไมให�มีการทุจรติเกิดขึ้นในอนาคต 
เป�าหมาย  ๑. กลไกการปBองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณ-การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปBองกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบูรณาการการทํางานในการปBองกันการทุจริต 
  ๓. การทุจรติลดน�อยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
 ๑  ๒ ๓ ๔ 

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

๒๑๐ คน ๕๔,๔๕๐ ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการแล�ว ครั้งที่ ๑  : วันอังคารที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห�องประชุม ปรดีี พนมยงค-  
จํานวนผู�เข�ารวม เจ�าหน�าที่ผู�จัดโครงการและ
วิทยากร จํานวน ๙๒ คน  
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๕ บาท 
ดําเนินการแล�ว ครั้งที่ ๒ : วันศุกร-ที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๒  ณ ห�องประชุม ปรดีี พนมยงค-  
จํานวนผู�เข�ารวม เจ�าหน�าที่ผู�จัดโครงการและ
วิทยากร จํานวน ๘๖ คน  
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๒๒๙ บาท 

๒. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู�ประพฤติตน 
เปDนแบบอยางที่ดีด�านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     กําหนดจัดโครงการฯ ในไตรมาส ๔  

๓. โครงการฝAกอบรมการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค-กร ๑ ครั้ง ๓๒๗,๑๐๐ สถาบันพัฒนานักกฎหมาย
มหาชน 

    สถาบันฯ ขอเสนอนํางบประมาณไปใช�จัด ๒ หลักสูตร 
คือ ๑. โครงการฝAกอบรมหลักสูตรนักกฎหมาย
กฤษฎีกา ซึ่งอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร และ ๒. หลกัสตูรการพัฒนาศักยภาพ 
ผู�ปฏิบัติหน�าที่ฝ`ายเลขานุการ ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร  

๔. โครงการฝAกอบรมหลักสูตรการเปDนข�าราชการ 
ที่ดีสําหรับข�าราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หน�าที่ราชการของสํานักงานฯ 

๑ ครั้ง ๑๒๒,๑๐๐ สํานักงานเลขาธิการ 
(สวนการเจ�าหน�าที่) 

    ดําเนินการแล�ว : วันอังคารที่ ๒๖ ก.พ. – วันศุกร- 
ที่ ๑ มี.ค. ๖๒ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และอําเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  



โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
 ๑  ๒ ๓ ๔ 

จํานวนผู�เข�ารวมโครงการ ๒๐ คน 
ใช�งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๘๒ บาท 

๕. การใช�สื่อสาธารณะประชาสมัพันธ-การปBองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการใช�สื่อสารธารณะประชาสัมพันธ-ใน  
๒ ชองทางได�แก เฟสบุค anti corruption ของ 
ศปท. และระบบ OA  ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

๖. การพัฒนาระบบปBองกันผลประโยชน-ทับซ�อน
โดยการเผยแพรมาตรการการปBองกันผลประโยชน-
ทับซ�อนในการใช�ทรัพย-สินของทางราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการเผยแพรมาตรการปBองกันผลประโยชน-
ทับซ�อนฯ ใน ๓ ชองทางได�แก เว็บไซต-สาํนักงานฯ, 
ระบบ DL และ ระบบ OA  ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

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

๓ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการสงเสริมและประชาสัมพันธ-ให�บุคลากร
ของสํานักงานฯ ตระหนักรู�ใน ๓ ชองทาง ได�แก 
เว็บไซต-สาํนักงานฯ, เฟสบุค anti corruption 
และ ระบบ DL ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

๘. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข�องเพื่อปBองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ หนวยงาน - ๑. ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานักงานเลขาธิการ 

    ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
จํานวน ๔ หนวยงาน ได�แก สาํนักงาน ป.ป.ช., 
สํานักงาน ป.ป.ท., สํานักงาน ก.พ. และ สปน. 
ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒  

๙. จัดทําระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในสํ านักงานคณ ะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๑ ระบบ - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ระบบการประเมินความเสีย่งตอการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(แผนบริหารความเสีย่งการทุจรติในความโปรงใส 
ของการใช�จายงบประมาณและการบริหาร
จัดการภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑๐. เผยแพรมาตรการลดการใช�ดุลยพินิจของ  
เจ�าพนักงานของรัฐ โดยใช�หลักเกณฑ-การพิจารณา
คัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข�ารับการฝAกอบรม 
ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

๑ ชองทาง - สถาบันพัฒนานักกฎหมาย
มหาชน 

    ดําเนินการเผยแพรมาตรการลดการใช�ดุลยพินิจ
ของเจ�าพนักงานของรัฐใน ๑ ชองทาง ได�แก
เว็บไซต-สํานักงานฯ ระหวาง 
ไตรมาส ๑ และ ๒  



โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 
 ๑  ๒ ๓ ๔ 

๑๑. เผยแพรมาตรการปBองกันการรับสินบน โดยใช�
มาตรการปBองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ�าง 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ดําเนินการเผยแพรมาตรการปBองกันการรับสินบน
ใน ๓ ชองทาง ได�แก เว็บไซต-สํานักงาน, ระบบ 
OA และ ระบบ DL ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร&ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค& ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
  ๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
  ๓. เพื่อให�ผู�กระทําความผิดถูกดาํเนินคดีและลงโทษอยางเปDนรปูธรรมและเทาทันตอสถานการณ- 
เป�าหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด�านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การกระทําทุจรติลดน�อยลงหรอืไมมีการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. ประกาศ หลักเกณฑ- มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข�อร�องเรียน กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ�าหน�าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประกาศเผยแพร
ทางเว็บไซต-ของ
สํานักงานฯ 

- ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     ประกาศ หลักเกณฑ- มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
ข�อร�องเรียนฯ เผยแพรทางเว็บไซต- 
ของสํานักงานฯ  

๒. จัดสงเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเข�ารบัการฝAกอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวกับการปBองกันและปราบปราม 
การทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. และ
หนวยงานที่เกี่ยวข�องจัดขึ้น 

ร�อยละ ๑๐๐  
ของโครงการ
ฝAกอบรม 

- ๑. ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการ
ทุจริต 
 ๒. สํานักงานเลขาธิการ 

    จัดสงเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเข�ารบัการฝAกอบรม
ร�อยละ ๑๐๐ ของโครงการฝAกอบรมในชวง
ระหวางไตรมาส ๑ และ ๒   

๓. ทบทวน กําหนดผู�รับผดิชอบตอข�อร�องเรียน
ประจําสํานัก/สถาบัน/กอง   

มีผู�รับผิดชอบตอ 
ข�อร�องเรียนประจํา
สํานัก/สถาบัน/กอง   

- ๑. ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต 
๒. สํานัก/สถาบัน/กองกฎหมาย 

    ทบทวนเรื่องการกําหนดผู�รับผิดชอบตอข�อ
ร�องเรียนประจําสํานัก/สถาบัน/กอง ปรากฏวาไมมี
การเปลีย่นแปลงผู�รับผิดชอบตอข�อร�องเรยีนฯ 

๔. มีชองทางการรับเรื่องร�องเรียน  ๓ ชองทาง - ศูนย-ปฏิบัติการตอต�านการทุจริต     มีชองทางการรับเรื่องร�องเรียนผานเว็บไซต-
สํานักงานฯ , ตู�รับเรื่องร�องเรียนของ
สํานักงานฯ และระบบจัดการเรื่องราวร�องทุกข- 
ศูนย-บริการประชาชน 

๕. การตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมาย 
ในการปราบปรามการทุจริตให�เทากันตอพลวัต 
ของการทุจริต 

การดําเนินการไปสู
การจัดทํารางพรบ. 
จํานวน ๒ ฉบับ 
๑. รางพรบ. วา
ด�วยคุ�มครอง
ติดตามทรัพย-สิน
ของแผนดินคืนจาก

- 

 

 

 

รองเลขาธิการฯ (นายวรรณชัยฯ)       

 

อยูระหวางการดําเนินการจัดทําเรื่องเสร็จ
ของสํานักงานฯ  

 



โครงการ/กิจกรรม 
เป�าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดําเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ 
การทุจริต พ.ศ. ...  
๒. ราง พรบ. วา
ด�วยความผิด
เกี่ยวกับ 
การขัดกันระหวาง
ประโยชน-สวน
บุคคลและ
ประโยชน-สวนรวม 
พ.ศ. ... 

 

รางที่พิจารณาเสร็จจากกรรมาธิการวิสามัญ
และรอบรรจุเข�าสูการพิจารณาวาระ ๒ และ
วาระ ๓ ของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

 


