
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ ส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑ 
 
 
 

 

โครงการให้ความรู้ ปรับฐานความคิด 
และปลูกฝังจิตส านึก เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการให้ความรู้ ปรับฐาน
ความคิด และปลูกฝังจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 

ระดับ ๕ สพบ. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
สพบ. จัดโครงการบรรยายพิเศษ
ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑      
ซึ่งก าหนดหัวข้อ ”หลัก-
ทศพิธราชธรรมและการน าไปใช้
ในการท างานและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน” โดย พระเทพญาณ
วิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม ณ    
ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ 
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส านักงาน 
ป.ป.ส. แก่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.   
ทุกระดับชั้น  

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 



-๒- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

      ๑.๒ สพบ. จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ซึ่งเมื่อวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ก าหนด
หัวข้อ “หลักพุทธศาสนากับ  
การบริหารและการพัฒนา
ตนเอง” โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์
และหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย  
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณ-
สถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ 
ส านักงาน ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๒ การปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

ระดับความส าเร็จในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สลก. ก าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ของ ส านักงาน 
ป.ป.ส.” โดยก าหนดหัวข้อ   
การบรรยาย “จริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการ” เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและปลุกจิตส านึก
ให้บุคลากรใหม่ให้ความส าคัญ 
ในเรื่องดังกล่าว 

๓ ก าหนดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม หรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้บุคลากร 
ทุกระดับชั้น 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมหรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้บุคลากร
ทุกระดับชั้น 
 

ระดับ ๕ สพบ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔ 
 

กิจกรรมยกย่องส่งเสริม สร้าง
แรงจูงใจ และเชิดชูบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
(โดยปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน ป.ป.ส. 
มีอายุราชการ ๑๐ ปีขึ้นไป) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมยกย่องส่งเสริม สร้าง
แรงจูงใจ และเชิดชูบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต (โดยปฏิบัติงาน ณ 
ส านักงาน ป.ป.ส. มีอายุราชการ 
๑๐ ปีขึ้นไป) 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด 
และประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 



-๔- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อด้านการทุจริต  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๕ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญหรือโอกาส
ส าคัญต่างๆ เช่น ท าบุญตักบาตร  
เข้าวัดปฏิบัติธรรม บริจาคสิ่งของ 
ฯลฯ 

จ านวนครั้งในการด าเนินการ
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญหรือ
โอกาสส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร เข้าวัด 
ปฏิบัติธรรม บริจาคสิ่งของ ฯลฯ 
 

๖ ครั้ง - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(เนื่องในวันมาฆบูชา ๑ มีนาคม 
๒๕๖๑) จัดกิจกรรมสวดมนต์
ภาวนา โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๖ โครงการ/กิจกรรมปลุกจิตส านึก    
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์       
(จิตอาสา) ฯลฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัด
โครงการ/กิจกรรมปลุกจิตส านึก
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
(จิตอาสา) ฯลฯ  
 

ระดับ ๕ สลก. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลปส. อนุมัติแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน 
ป.ป.ส. โดยก าหนดกิจกรรม    
ในวันส าคัญทางศาสนา       

 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๓  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๗ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

ระดับ ๕ สพบ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

สพบ. จัดหลักสูตร การพัฒนา
ทางเลือกในการด ารงชีวิต 
อย่างยั่งยืน (SALD) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้ด้าน 
การบริหารการพัฒนาทางเลือก
และแนวทางศาสตร์พระราชา
ส าหรับการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่
อย่างบูรณาการแก่ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส.  

๘ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ระดับความส าเร็จในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  

ระดับ ๕ สลก. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
และลดการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานตามความจ าเป็น 

 
 
 
 
 

 
 



-๖- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๙ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๑๐ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของ
เครือข่ายจริยธรรม ส านักงาน ป.ป.ส. 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของเครือข่ายจริยธรรม ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
 

ระดับ ๕ สลก. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
สลก. จัดกิจกรรม สงกรานต์  
เย็นชื่นใจ ป.ป.ส. สานสายใย 
ร่วมใจลดโลกร้อน” ซึ่งภายใน
งานได้จัดกิจกรรมขายสินค้า 
ตามภูมิภาคต่างๆ และมีซุ้ม   
การเล่นและอาหารรูปแบบ
งานวัด เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่    
ของส านักงาน ป.ป.ส. 

๑๑ การเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทาง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่ 
องค์ความรู้และแนวทางคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 



-๗- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๒ กิจกรรมของผู้บริหารในการแสดง
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

ระดับความส าเร็จของผู้บริหาร 
ในการแสดงเจตจ านงต่อต้าน 
การทุจริต 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สลก. จัดกิจกรรม “๑ ปณิธาน
ความดีเครือข่ายจริยธรรม     
น าความดีถวายในหลวง”     
โดยมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส.   
และเจ้าหน้าที่ร่วมกันเขียน           
๑ ปณิธานความดีเป็นเชิง-
สัญลักษณ์และรองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ได้ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส   
การบริหารงาน ของส านักงาน 
ป.ป.ส. 

๑๓ 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ   
ประพฤติมิชอบของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ระดับ ๕ สลก. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้อนุมัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ และ สลก. 
ด าเนินการแจ้งเวียนทุกกอง/  
ส านักรับทราบ พร้อมทั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 



-๘- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (ต่อ) 
กลยุทธ์ที่ ๒  วางมาตรการเสริมและการรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๔ การด าเนินการตรวจสอบภายในเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 
      ๑) ด าเนินการตรวจสอบภายใน 
      ๒) น าผลประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปใช้ปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันปัญหาการ
ทุจริต 
      ๓) เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
และผลประเมินการตรวจสอบภายใน
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ผู้บริหาร 
 

จ านวนเรื่องในการตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๕ 
 

การคัดเลือกองค์กรโปร่งใส (NACC 
Integrity Awards) 

ระดับความส าเร็จในการ 
ด าเนินการเตรียมการเพ่ือ
คัดเลือกองค์กรโปร่งใส 
(NACC Integrity Awards) 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างการพิจารณา     
ความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการฯ 

๑๖ การก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนและประกาศให้ทราบ 
      - จัดท ามาตรฐาน ขั้นตอน 
ระยะเวลา และล าดับการให้   
บริการก่อน - หลังกับประชาชน/  
หน่วยงานอื่น  
      - จัดท าประกาศข้ันตอน
มาตรฐานการให้บริการติดภายใน
สถานที่ให้ประชาชนและผู้มาติดต่อ
รับทราบ 
      - ก าหนดช่องทางเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
      - จัดท าระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติ  
พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ระดับความส าเร็จในการก าหนด
มาตรฐานการให้ประชาชนและ
ประกาศให้ทราบ 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างตรวจสอบขั้นตอน
การด าเนินงาน 

 



-๑๐- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๗ การพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สร้างช่องทาง 
ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกับส านักงาน ป.ป.ส. 
      - จัดสถานที/่จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ส าหรับให้บริการข้อมูล 
      - จัดท าข้อมูลข่าวสารตาม 
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน และติดประกาศให้ทราบ  
ทั่วกัน 
      - จัดเก็บสถิติและสรุปผล    
การให้บริการ  
      - เผยแพร่ข้อมูลในประเด็น     
ที่สาธารณชนสนใจ 
      - เผยแพร่งานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ และก าหนดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ผ่าน Website 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สร้างช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนกับ
ส านักงาน ป.ป.ส. 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



-๑๑- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๘ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
การป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่างๆ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๑๙ โครงการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity      
and Transparency Assessment - 
ITA) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - 
ITA) 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สลก. รับผิดชอบรวบรวม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งหน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบตามระยะเวลา      
ที่ก าหนด 

๒๐ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) 
 

ระดับ ๕ งบประมาณ
บูรณาการของ 

กระทรวง
ยุติธรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
สลก. จัดโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๒๑ การด าเนินการเก่ียวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และพัฒนาหลักเกณฑ์/แนวทาง  
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
กรณี :    
      ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง 
      ๒) การตรวจสอบทรัพย์สิน 
          
 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทาง 
การป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างประสาน  
ผู้รับผิดชอบเพื่อก าหนด      
แนวทางการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๒๒ การปรับปรุงกลไกและวิธีการ
ด าเนินการทางวินัยและความรับผิด
ทางละเมิด 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 
กลไกและวิธีการด าเนินการทาง
วินัยและความรับผิดทางละเมิด 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒๓ การพัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. ที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 
มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤต-ิ
มิชอบ 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สลก. ก าหนดแนวทางการรับ
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่มี
พฤติการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
อยู่ระหว่างประสานท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

๒๔ การก าหนดแนวทาง/การด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลการกระท าความผิด 
ให้สาธารณชนรับทราบ และ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า   
การทุจริตในกรณีคดีถึงที่สุด 
 

ระดับความส าเร็จในการก าหนด
แนวทาง/การด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลการกระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบ และ
ตระหนักถึงโทษของ 
การกระท าการทุจริตในกรณีคดี
ถึงท่ีสุด 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สลก. ก าหนดแนวทาง/การ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการ
กระท าความผิด ให้สาธารณชน
รับทราบ และตระหนักถึงโทษ
ของการกระท าการทุจริตในกรณี
คดีถึงที่สุด ในกระบวนการและ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ทุจริต 
ประพฤติชอบ 

 
 
 



-๑๕- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนน CPI ประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับ CPI 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ภาพถ่าย 

๒๕ การก ากับติดตามประเมินผล      
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระดับความส าเร็จในการก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ระดับ ๕ - ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สลก. ก าหนดแนวทางการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน
แรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -     
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และ     
รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
แนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ขอความร่วมมือให้ทุกกอง/ส านัก รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ส านักงาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และรอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ส านักงานเลขานุการกรม จะส่งหนังสือแจ้งก าหนดการในการรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานที่ชัดเจนต่อไป  

 
ปัญหา/อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



-๑๖- 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขอให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑  


