
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมสร้างความโปร่งใส 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)                         

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
วัตถุประสงค์   ๑. ปรับฐานความคิดบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
    ๒. บูรณาการและเสริมสร้างการมีสวนรวมของบุคลากรของสำนักงานฯ ในการต่อต้านการทุจริตและไมทนต่อการทุจริต          
   ๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย บุคลากรของสำนักงานฯ ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
๑  ๒  ๓ ๔ 

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการต้านทุจรติ 

๑ ครั้ง ๑๐๓,๐๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     ดำเนินการแล้ว : วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ จำนวน 
๙๒ คน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๐,๒๐๐ บาท 

๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความรู ้
ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันการทุจริต 

๑ ครั้ง ๑๐๑,๒๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 

    ดำเนินการแล้ว : วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซนี รสีอร์ท 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ 
จำนวน ๗๘ คน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๐ บาท  

๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
สำนักงานฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๕ หน่วยงาน -   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 

    ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนการคลัง,  
ส่วนการเจ้าหน้าที,่ ส่วนนโยบายและแผน,  
ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ,์  
ส่วนสารสนเทศ, กลุ่ม ก.พ.ร. และกองกฎหมาย
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ระหว่างไตรมาส ๑  
และ ๒  

๔. การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
และระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     ดำเนินการเผยแพร่คณุธรรมจรยิธรรมใน ๒ ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ และในระบบ DL 
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
๑  ๒  ๓ ๔ 

๕. เผยแพร่การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานฯ 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ดำเนินการเผยแพร่การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น
โดยใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานฯ ใน ๒ 
ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซตส์ำนักงานฯ และในระบบ DL 
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อใหกระบวนการนโยบายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และไมมีลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน์ 
  ๒. เพื่อแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าหมาย ๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  ๒ นโยบายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ทบทวนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

๓ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสูงสุดคนปจัจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรในสำนักงานฯ รับทราบใน ๕ ช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ, ระบบ OA, เฟสบุค๊ 
Anti Corruption ของ ศปท., เฟสบุ๊คสำนักงานฯ 
และติดประชาสมัพันธ์ในลิฟสำนกังานฯ ระหว่าง
ไตรมาส ๑ และ ๒ 

๒. เปิดเผยผลการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก 
ของสำนกังานฯ 

๔ ช่องทาง - ๑. กองกฎหมาย 
๒. สำนักงานเลขาธิการ 

    ดำเนินการเปดิเผยผลการปฏิบตัิงานใน ๔ ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ, ระบบ DL, ระบบ OA 
และเฟสบุค๊สำนักงานฯ ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้อง 
กับนโยบายของสำนักงานฯ 

๒ ช่องทาง - ๑. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
๒. สำนักงานเลขาธิการ 
    - สว่นนโยบายและแผน 
    - ส่วนช่วยอำนวยการและ  
      ประชาสัมพันธ์ 

    ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๒ ช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ และระบบ OA ระหว่าง
ไตรมาส ๑ และ ๒ 

๔. จดัท ำแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ แผน - สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

    เป็นไปตามแผน 

๕. เผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจ้างประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๓ ช่องทาง - สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

    ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจา้งใน ๓ ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ, เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
และติดบอร์ดประชาสัมพันธข์องสำนักงานฯ 
ระหวา่งไตรมาส ๑ และ ๒ 

๖. เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ ช่องทาง - สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

    ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ, 
เว็บไซต์กรมบญัชีกลาง และตดิบอร์ดประชาสมัพันธ์
ของสำนักงานฯ ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

๗. สรปุผลการจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒ ครั้ง 
(ทุกเดือน) 

- สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

    ดำเนินการสรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓  

๘. เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานดา้นบัญช ี
ของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ ช่องทาง - สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

     ดำเนินการเผยแพรผ่ลการปฏิบัติงานด้านบญัชี 
ของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในช่องทางเว็บไซต์สำนักงานฯ ระหว่างไตรมาส ๑ 
และ ๒  ดังนี้ 
๑. งบทดลองประจำเดือนและรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีเดือนกันยายน ๒๕๖๒  
๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ของสำนักงานฯ สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒  

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุรติเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตใหเ้ท่าทันต่อสถานการณ ์
  ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านการป้องกันการทำงานในการป้องกันการทุจริต 
  ๓. เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งในการบูรณาการการทำงานในการป้องกนัการทุจริต 
  ๔. เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการทุจรติเกดิขึ้นในอนาคต 
เป้าหมาย  ๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการบรูณาการการทำงานในการป้องกันการทุจริต 
  ๓. การทุจรติลดน้อยลงหรือไมเ่กิดการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
 ๑  ๒ ๓ ๔ 

๑. โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการเป็นข้าราชการ 
ที่ดี”สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการของสำนักงานฯ 

๑ ครั้ง ๑๔๙,๖๐๐ สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการเจ้าหน้าท่ี) 

    กำหนดการดำเนินการจัดโครงการระหว่าง 
ในไตรมาส ๒ - ๓  

๒. โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน 
อยา่งโปร่งใส 

๑ ครั้ง ๑๐๙,๐๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     กำหนดจัดโครงการในไตรมาส ๓  

๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     กำหนดจัดโครงการในไตรมาส ๔ 

๔. การประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริต 
โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
และระบบสารสนเทศ 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ดำเนินการใช้สื่อสารธารณะประชาสัมพันธ ์
ใน ๒ ช่องทาง ได้แก่ ระบบ OA และระบบ DL
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

๕. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากร 
ของสำนักงานฯ ตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัต ิ
ตามจรรยาข้าราชการ 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ดำเนินการใช้สื่อสารธารณะประชาสัมพันธ ์
ใน ๓ ช่องทาง ได้แก ่เว็บไซต์สำนักงานฯ, เฟสบุค๊ 
anti corruption ของ ศปท. และระบบ DL 
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ของแผน 

งบประมาณ 
ของแผน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผน (ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
 ๑  ๒ ๓ ๔ 

๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓ หน่วยงาน - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน 
ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ก.พ.,  
สปน., สำนักงาน ก.พ.ร. และ สลค. ระหว่าง 
ไตรมาส ๑ และ ๒ 

๗. จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติ 
ประพฤติมิชอบของสำนักงานฯ 

๑ ระบบ - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
หรือคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 
กับการประเมินความเสีย่ง 

    ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อประกอบการจดัทำระบบการประเมินความเสีย่ง
ต่อการทุจรติประพฤตมิิชอบของสำนักงานฯ  

๘. เผยแพร่การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก 
นักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ ช่องทาง - สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน     ดำเนินการเผยแพร่มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐในช่องทางเว็บไซต์
สำนักงานฯ ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

๙. เผยแพร่การป้องกันการรับสินบน  
โดยใช้มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของสำนักงานฯ 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ดำเนินการเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการจดัซื้อจัดจ้างใน ๒ ช่องทาง ได้แก่  
ในช่องทางเว็บไซต์สำนักงานฯ และระบบ DL 
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

๑๐. เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

๑ ช่องทาง - สำนักงานเลขาธิการ 
(ส่วนการเจ้าหน้าท่ี) 
 

    ดำเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 
การปฏิบัติราชการในช่องทางเว็บไซต์สำนักงานฯ 
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

๑๑. เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมาย ๑ ช่องทาง - ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา ที่รับผิดชอบร่าง 
พระราชบัญญัต ิ
๒. สำนักงานเลขาธิการ 
 (ส่วนสารสนเทศ) 

    ดำเนินการเผยแพร่เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็น
ทางกฎหมายในช่องทางเว็บไซต์สำนักงานฯ  
ระหว่างไตรมาส ๑ และ ๒ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตใหม้ีความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทจุริต 
  ๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
  ๓. เพือ่ให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรปูธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ ์
เป้าหมาย  ๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทจุริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การกระทำทุจรติลดน้อยลงหรอืไม่มีการทุจริต 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณ ี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ  
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการ 
ข้อร้องเรียนฯ ใน ๒ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์
สำนักงานฯ และระบบ DL ระหว่างไตรมาส 
๑ และ ๒ 

๒. ทบทวน กำหนดผูร้ับผดิชอบตอ่ข้อร้องเรียน 
ประจำสำนัก/กอง/สถาบัน ของสำนักงานฯ 

มีผู้รับผิดชอบ 
ต่อข้อร้องเรียนที่
เป็นปัจจุบัน 

- ๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
๒. สำนัก/สถาบัน/กองกฎหมาย 

    ทบทวนเรื่องการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
ต่อข้อร้องเรียนประจำสำนัก/สถาบนั/กอง 
ปรากฏว่าไมม่ีการเปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบ 
ต่อข้อร้องเรยีนฯ 

๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๓ ช่องทาง - ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนใน ๓ ช่องทาง
ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ , ตูร้บัเรื่อง
ร้องเรยีนของสำนักงานฯ และระบบจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน 

๔. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้ารบัการฝึกอบรม 
หลักสตูรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

ร้อยละ ๙๕  
ของโครงการ
ฝึกอบรม 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต     จัดส่งเจา้หนา้ที่ท่ีเกีย่วข้องเข้ารบัการฝกึอบรม
ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการฝึกอบรม ระหว่าง
ไตรมาส ๑ และ ๒ 

 




