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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
สํานักงานเลขานุการกรม 



คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นการกําหนดแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) รวมถึง
นโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
และกลไกการปราบปรามทุจริต ด้วยหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานเลขานุการกรม ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อบูรณาการงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตลอดจนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
ยุติธรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สําหรับใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานที่ตรงตามบริบทของหน่วยงาน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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สํานักงานเลขานุการกรม



 

 

สารบัญ 

 หน้า 
ส่วนที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๑ 
 แผนระดับที่ ๑  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๒ 
 แผนระดับที่ ๒  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๓ 
 แผนระดับที่ ๓  
 ๑.  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ๔ 
 ๒.  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕ 
 ๓.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ๗ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากการทุจริต ๘ 
   ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๘ 
   เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกลไกการปราบปรามการทุจริต ๙ 
   ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปราบปรามการทุจริต ๙ 
   ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
  
 
 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ส่วนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ๑๐ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากการทุจริต ๑๑ 
   ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๕ 
   เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกลไกการปราบปรามการทุจริต ๑๗ 
   ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปราบปรามการทุจริต ๑๙ 
   ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  ๒) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
  ๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
  ๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล 

    หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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แผนระดับที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับ “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” ในส่วนของเป้าหมายทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวทางการพัฒนา :  ๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม 
       ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
   ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม 
       ที่ส่อไปในทางทุจริต 
   ๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   ๔) ปรบัระบบเพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
   ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  เป้าหมายแผนย่อย : ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางการพัฒนา :  ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
   ๒) ปรบัปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

  เป้าหมายแผนย่อย : การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
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แผนระดับที่ ๓  

๑. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

 วิสัยทัศน์ :  สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย  
  ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ : สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาปฏิบัติ ธํารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน  
  และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ :  ๑) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา
      คุณภาพชีวิต และดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
  ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ 
  ๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้าง
      สังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน 
  ๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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๒.  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 วัตถุประสงค์ : ๑) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้รับบริการของกระทรวงยุติธรรม 
  ๒) สร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาทในการปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางการพัฒนา : 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม 
   วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 
   พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม  
   จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ปรับระบบเพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๘  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  
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๓.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ให้แก่กลุ่มข้าราชการ 
      และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในทุกระดับ กลุ่มผู้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดและกลุ่มผู้นาขององค์กร 
  ๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
  กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ให้ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
    บุคลากรกระทรวงยุติธรรมในทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินงานด้านคุณธรรม  
    ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียน 
    ตามมาตรฐานสากล



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากการทุจริตด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ๑. การขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
 ๒. การขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสํานักงาน ป.ป.ส. 
 ๓. กิจกรรม “ตั้งวงเล่า” 
 ๔. กิจกรรม ข้าราชการไทยหัวใจใสสะอาด (รณรงค์เชิงสัญลักษณ์ โดยใส่เสื้อขาว) 
 ๕. การให้ความรู้ ปรับฐานความคิด และปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 ๖. กิจกรรม “ONCB White Heart 3rd” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธ.ค. ของทุกปี 
 ๗. การประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การยกย่อง เชิดชูบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม 
 ๘. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการกระทําความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๙. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสําคัญทางพุทธศาสนา) 
 ๑๐. การประชุมชี้แจงแนวทางการยกย่อง เชดิชูบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๑. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 
 ๒. การประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ๔. การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกลไกการปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑. การดําเนินการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต 
 ๒. โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
 ๓. การปรับปรุงกระบวนงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 ๔. การจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ส. 
 ๕. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปราบปรามการทุจริต ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
 ๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
สาระสําคัญแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากการทุจริต  
 ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

สอดคล้องตาม :  ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนวทางการพัฒนาที่ ๒) 
 ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๑. การขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด 
สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
เพื่อยกระดับสํานักงาน ป.ป.ส.เป็นองค์กรคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงาน ป.ป.ส. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ ในระดับที่ ๓ องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ (๙ ตัวชี้วัด) 

(งบหน่วยงาน)     ทุกกอง/สํานัก 

๒. การขับเคลื่อนงานจิตอาสาของ   
   สํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร 
สํานักงาน ป.ป.ส.ให้มีจิตสาธารณะ เสียสละ  
รักความสามัคคี และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเสริมสร้างให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของขับเคลื่อน
งานจิตอาสาของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ไม่ใช้งบประมาณ     ทุกกอง/สํานัก 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๓. กิจกรรม “ตั้งวงเล่า”   
วัตถุประสงค์ 

เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากปฏิบัติหน้าที่พร้อมวิธีแก้ไข ตลอดจน
แนวทางดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ให้เกิดขึ้นภายในกอง/สํานัก ผ่านการจัดให้มี
กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง รูปแบบสบายๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการจัดให้มีกิจกรรม 
เล่าสู่กันฟัง (อย่างน้อย 
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) 

ไม่ใช้งบประมาณ     ทุกกอง/สํานัก 

๔. กิจกรรม ข้าราชการไทยหัวใจใสสะอาด  
   (รณรงค์เชิงสัญลักษณ์ โดยใส่เสื้อขาว) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชู
ความดีเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในสังกัด
กอง/สํานัก ร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต โดยใส่เสื้อขาวทุกวันพุธ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่ใช้งบประมาณ     ทุกกอง/สํานัก 

๕. การให้ความรู้ ปรับฐานความคิด  
   และปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม  
   จริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระ ภายในหลักสูตร/
โครงการฝึกอบรม และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการให้ความรู้ 
ปรับฐานความคิด และปลูกฝัง
จิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

(งบหน่วยงาน)     สพบ. 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๖. กิจกรรม “ONCB White Heart 3rd” 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ให้เกิดขึ้นภายในสํานักงาน ป.ป.ส. เนื่องในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธ.ค. ของทุกปี

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 

ไม่ใช้งบประมาณ     สลก.(ศปท.) 

๗. การประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ 
   การยกย่อง เชิดชูบุคคลต้นแบบ 
   ด้านจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
แนวทางดําเนินการยกย่อง เชิดชู บุคคลต้นแบบ 
ด้านจริยธรรม ภายใต้การประเมินองค์คุณธรรม 
ของกรมการศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/สํานักที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
หลักเกณฑ์ และแนวทางดําเนินการ
ยกย่อง เชิดชู บุคคลต้นแบบด้าน
จริยธรรมของสํานักงาน ป.ป.ส. 

(งบหน่วยงาน)     สลก. 
(ศปท.,วล.,บบ.) 

กพร. 
สพบ. 

๘. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการ
   กระทําความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
   ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส.ได้ความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๙. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
   (วันสําคัญทางพุทธศาสนา) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมความเป็นไทย มุ่งเน้นการหล่อหลอม
ความสามัคคี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ส. 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 

๑๐. การประชุมชี้แจงแนวทางการยกย่อง 
เชิดชูบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ดําเนินการยกย่อง เชิดชู บุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม 
ภายใต้การประเมินองค์คุณธรรมของกรมการศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกอง/สํานัก ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ทุกกอง/สํานัก ดําเนินการยกย่อง 
เชิดชู บุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม
ประจํากอง/สํานัก ได้สําเร็จ 

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

สอดคล้องตาม :  ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนวทางการพัฒนาที่ ๔) 
 ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๑๑. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการสรรหา
และคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส.

ไม่ใช้งบประมาณ     สลก.(ศปท.) 

๑๒. การประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ  
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันต่อต้านการทุจริต 
นําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปี ๖๕

กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกอง/สํานักของสํานักงาน ป.ป.ส.

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๑๓. โครงการประเมินคุณธรรมและ 
   ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ  
   หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
   Transparency Assessment : ITA) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สํานักงาน ป.ป.ส. เข้ารับการประเมิน  
และได้รับการพัฒนากระบวนงาน พร้อมยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ไม่ต่ํากว่า ๘๕ คะแนน) 

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 

๑๔. การกํากับติดตามและประเมินผลการ 
   ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
   และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม 
   คุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการฯ ปี ๖๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกอง/สํานักของสํานักงาน ป.ป.ส.

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ร้อยละ ๘๕)

ไม่ใช้งบประมาณ     สลก.(ศปท.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  พัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกลไกการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

สอดคล้องตาม :  ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนวทางการพัฒนาที่ ๖,๗) 
 ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๑๕. การดําเนินการตรวจสอบภายในเพื่อ  
   ป้องกันปัญหาการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อนําผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้
ปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน 
ปัญหาการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัด 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

(งบหน่วยงาน)     กตส. 

๑๖. โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
   กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
   หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตความ
โปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่และ
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ นําไปสู่การกําหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ส.

กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/สํานักที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
มาตรการ/แนวทางการป้องกัน 
ความเสี่ยงกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๑ มาตรการ/
แนวทาง) 

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
กพร. 
สตส. 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๑๗. การปรับปรุงกระบวนงานบริหาร
   จัดการข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสํานักงาน ป.ป.ส. ให้มี
มาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และสามารถรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/สํานักที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 
ตัวชี้วัด 
สามารถจัดส่งรายงานข้อร้องเรียน
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อ
วงรอบที่กําหนด (ร้อยละ ๑๐๐) 

 (งบหน่วยงาน)     สลก. 
(ศปท.,วล.) 

ศทส. 

๑๘. การจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมของ
   สํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วยงานมีข้อกําหนดจริยธรรม 
บังคับใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจากประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ ก.พ. 
กําหนด

กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/สํานักที่เกี่ยวข้องของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 
ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ข้อกําหนดจริยธรรม 

 (งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
สพบ. 

๑๙. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
   ประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อประชุมหารือกําหนดแนวทางขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. 

กลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงาน ป.ป.ส.

(งบหน่วยงาน)     สลก.(ศปท.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปราบปรามการทุจริต  
 ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

สอดคล้องตาม :  ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนวทางการพัฒนาที่ ๘) 
 ๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ไตร. 
๑

ไตร. 
๒

ไตร. 
๓

ไตร. 
๔

๒๐. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ขอบเขต
การบังคับใช้ แนวทางในการปฏิบัติการตามขั้นตอน
และวิธีการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสํานักงาน ป.ป.ส. 
ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จของการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่

(งบหน่วยงาน)     สลก.(วล.) 

 
 


