
 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           
ของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด กล่อมเกลา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. การให้ความรู้ ปรับฐานความคิด 
และปลูกฝังจิตส านึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม แบ่งเป็น 
    ๑.๑ โครงการให้ความรู้ ปรับฐาน
ความคิด และปลูกฝังจิตส านึกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรแต่ละระดับ       
ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ปรับฐาน
ความคิด และปลูกฝังจิตส านึกฯ   
(ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรแต่ละ
ระดับชั้น) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 
 

 
 
 
 

รวมอยู่ในโครงการ 

 
 
 
 

23-25 ธ.ค.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ  
- จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
223 คน  
- หัวข้อวิชา : นโยบายบทบาท
ภารกิจและทิศทางของส านักงาน 
ป.ป.ส. ภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม 
- วิชา : แบ่งกลุ่มประชุม        
เชิงปฏิบัติการ กลุ่ม 5 คุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 
 
 

 
 
 
 

สพบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   

๑๑-๒๐ ธ.ค.๖๒ 
 
 
 
 
 
 

๗-๙ ก.พ.๖๒ 

ระดับช านาญการ 
หลักสูตรการสร้างทักษะการ
บริหารและนวัตกรรม รุ่นที่ 1  
- จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 43 คน 
- หัวข้อวิชา : การน านโยบายไป
ปฏิบัติภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม 
ระดับช านาญการพิเศษ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารเพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาส านักงาน ป.ป.ส.  
- จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
142 คน 
- หัวข้อวิชา : ความคาดหวังของ
รัฐบาลต่อบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และการปรับตัว
เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ 
ในยุค 4.0 

สพบ. 
 
 
 
 
 
 

สพบ. 

    ๑.๒ การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการประชุมต่างๆ ของ 
กอง/ส านัก 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการประชุมที่ได้มีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
(ร้อยละ 80) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ไตรมาส ๑-๒ สพบ.จัดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนและได้มีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ทุกครั้งที่มีการประชุม 

สพบ. 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    ๑.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
รับทราบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
Infographic เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ในการ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
ในรูปแบบต่าง ๆ (ร้อยละ ๘๐) 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มี          
ความพึงพอใจในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ      
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 
สลก.(สอ.) 

 
 
 
 

สลก.(สอ.) 

    ๑.๔ การปลูกฝังเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ทุกระดับ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ทุกระดับ (ร้อยละ ๑๐๐) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรใหม่ทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

สลก. 

 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    ๑.๕ การเสริมสร้างให้ความรู้
คุณธรรม จริยธรรมหรือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้บุคลากร     
ทุกระดับ (บรรยายพิเศษ) 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของจ านวนเป้าหมายที่       
เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๐) 
เป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

๑๕,๐๐๐.- บาท ไตรมาส ๓-๔ สพบ. จะจัดให้มีการบรรยาย
พิเศษ เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้
คุณธรรมจริยธรรม หรือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
บุคลากรทุกระดับ โดยจะน าเสนอ
หัวข้อการบรรยายพิเศษ และ
วิทยากร กับ ท่าน ลปส. ก่อน 

สพบ. 

๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เนื่องในวันส าคัญหรือโอกาส
ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วัน
สถาปนาส านักงาน ป.ป.ส. วันส าคัญ
ทางศาสนา เป็นต้น  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ ๑๐๐ และ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

กอง/ส านัก 22 เม.ย.62 สลก. จัดกิจกรรม “ป.ป.ส.     
สานประเพณี เสริมจริยธรรม   
ผูกสายสัมพันธ์สืบไป” โดยมี 
ลปส. คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส.     
เข้าร่วมกิจกรรม 

ทุกกอง/ส านัก 

๓. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กรณีตัวอย่าง 
    - การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เช่น การลดใช้กระดาษ 
ลดใช้พลังงาน เป็นต้น 
     

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการซื้อวัสดุส านักงาน   
ของหน่วยงานลดลง 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ไตรมาส 1-2 มีการรณรงค์ให้บุคลากรของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ใช้พลังงาน
อย่างประหยัด เช่น เปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศตามเวลาที่
ก าหนด และช่วยกัน 
ปิดน้ า ไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า        
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

ทุกกอง/ส านัก 

 
 
 



 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๔. โครงการ/กิจกรรมปลุกจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ (จิตอาสา)     
เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 
จ านวนกิจกรรมที่กอง/ส านักจัดเอง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น 
(อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี) 
เป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงาน ปปส.กทม. 
๑. กิจกรรม "เราไม่ทิ้งกัน" เพ่ือ
แบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือลูกจ้าง
เหมาเอกชน ปปส.กทม. 
๒. จิตอาสารับบริจาค เพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือ เด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน ด้านอุปกรณ์การเรียน 
อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง 
ณ ร.ร. ต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านโปร่งลึก จ.เพชรบุรี 
๓. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท า
ความ ดี ด้วยหัวใจ”  
ณ ร.ร.ชลประทานวิทยา จ.
นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62    
จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
๔. กิจกรรมออมบุญวันละบาท 
เพ่ือส่งเสริมการออม และการมี
ส่วนร่วมในงานช่วยเหลือสังคม
ของ ปปส.กทม. 
 

ปปส.กทม. 

 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงาน ปปส.ภ.๒ 
ปปส.ภ.๒ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.๒  
โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมไปกับโครงการ
เพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมกันท าบุญ 
ถวายสังฆทาน และฟังธรรม 

ปปส.ภ.๒ 

๕. โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของเครือข่ายจริยธรรม ส านักงาน 
ป.ป.ส.  

ตัวชี้วัด 
จ านวนกิจกรรมที่เครือข่ายจริยธรรม
ด าเนินการ (อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี) 
กลุ่มเป้าหมาย 
เครือข่ายจริยธรรมประจ ากอง/ส านัก 

กอง/ส านัก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สลก. จัดโครงการส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการส านักงาน 
ป.ป.ส. (กรรมการจริยธรรมสัญจร 
พ่ีห่วงน้อง & เพ่ือนช่วยเพื่อน     
ปีที่ ๓) โดยด าเนินการในพื้นที่
ส านักงาน ปปส.ภ.๑-๙,       
ปปส.ทุ่งสองห้อง เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับ ส านักงาน ป.ป.ส.
ส่วนกลาง (ดินแดง) อยู่ระหว่าง
การปรับรูปแบบการด าเนิน
โครงการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานมากที่สุด    

ทุกกอง/ส านัก 

 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์มาตรการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมและการรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้าง พัฒนากลไก นวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๖. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของส านักงาน 
ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกอง/ส านัก 

๑๕๑,๕๗๕.- บาท ๘-๙ พ.ย.๖๑ สลก. จัดโครงการประชุม       
เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผล  
การด าเนินงานและจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของส านักงาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สลก.(ศปท.) 

๗. การก ากับติดตามและประเมินผล         
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ส านักงาน ป.ป.ส.  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ 
๑๐๐) 
กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกอง/ส านัก 

- ๒ รอบ  
(๖ เดือนแรก และ 

๖ เดือนหลัง) 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สลก. ขอความร่วมมือให้ทุกกอง/
ส านักรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ        
๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

สลก.(ศปท.) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๘. กิจกรรมการประกาศเจตจ านง
สุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย
ผู้บริหาร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้การประกาศ
เจตจ านงสุจริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยผู้บริหาร (ร้อยละ ๘๐) 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ 

- ๑ เม.ย.๖๒ สลก. จัดท าประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงาน ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ลงวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ ทั้งนี้ ลปส. ได้
ประกาศนโยบายฯ ดังกล่าว     
ในการประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือให้
รับทราบและถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 

สลก.(ศปท.) 

๙. การด าเนินการตรวจสอบภายใน
เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต  
    ๑) ด าเนินการตรวจสอบภายใน 
    ๒) น าผลประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปใช้ปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปัญหา       
การทุจริต 
    ๓) เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและ
ผลประเมินการตรวจสอบภายในต่อ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้บริหาร 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ตรวจสอบค่าตอบแทน      
การปฏิบัติงานเพ่ือการปราบปราม   
ยาเสพติดของส านักงาน       
ปปส.ภ.๖,๘, และ ๙ 
๒. ตรวจสอบเกี่ยวกับด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
เงินล่อซื้อ พัสดุ การใช้รถยนต์
ราชการ และค่าสาธารณูปโภค 
ของส านักงาน ปปส.ภ.๕ ,๙ , 
สพส และ กองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
๓. ตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของส านักงาน      
ปปส.ภ.๓ ,๕ และ ภ.๘ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. การก าหนดมาตรฐานการให้ 
บริการประชาชนและประกาศ       
ให้ทราบ 
    - จัดท ามาตรฐาน ขั้นตอน 
ระยะเวลาและล าดับการให้บริการ
ก่อน - หลัง กับประชาชน/หน่วยงาน
อ่ืน 
    - จัดท าประกาศข้ันตอนมาตรฐาน         
การให้บริการติดไว้ในสถานที่
ให้บริการเพื่อให้ประชาชนและผู้มา
ติดต่อรับทราบ 
    - ก าหนดช่องทางเพ่ือประชาชน
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง 
    - จัดท าระบบป้องกันหรือ
ตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติ    
พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ตัวชี้วัด 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)1 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลภายนอก หน่วยงานทั้ง 
ส่วนราชการ และภาคเอกชน 
 
 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการรอผลการประเมิน 
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สลก.(ศปท.) 

 
 
 
 
 

                                                           
1 ที่มา : ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แหล่งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)  



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๑. การพัฒนาระบบการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้าง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชนกับส านักงาน ป.ป.ส. 
    - จัดสถานที/่จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ส าหรับให้บริการข้อมูล 
    - จัดท าข้อมูลข่าวสารตาม   
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
และติดประกาศให้ทราบทั่วกัน 
    - จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ
ให้บริการ 
    - เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่
สาธารณชนสนใจ 
    - เผยแพร่งานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ และก าหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน   
ผ่าน Website 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/ส านักท่ีมีศูนย์บริการข้อมูล ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ สลก.(ยอ.) 
ทุกกอง/ส านัก 
(ที่มีศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร) 

 
 
 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๒. รวบรวมคดีที่เก่ียวกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานราชการ 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้กับบุคลากร    
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
สืบสวนสอบสวน กรณีร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ทุจริต ประพฤติ
มิชอบ 

ตัวชี้วัด 
จ านวนคดีตัวอย่างที่เก่ียวกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
(ไม่น้อยกว่า ๑๐ คด/ีปี) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ
กับส่วนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ระบบรับเรื่องร้องเรียน 

สลก.(วล.) 

๑๓. ก าหนดช่องทางและแนวทาง  
การรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ส. ที่มีพฤติการณ์ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ   

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการก าหนด
ช่องทางและแนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส.  
ที่มีพฤติการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ
กับส่วนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ระบบรับเรื่องร้องเรียน 

สลก.(ศปท.) 

๑๔. ก าหนดแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลการกระท าความผิดให้
สาธารณชนรับทราบ และตระหนัก  
ถึงโทษของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (ในกรณีคดีถึงที่สุด) 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการก าหนด    
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการกระท า
ความผิดให้สาธารณชนรับทราบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ
กับส่วนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ระบบรับเรื่องร้องเรียน 

สลก. 
(สอ./วล./ศปท.) 

 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา วิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการชี้แจงแนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA)  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้แนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ร้อยละ ๘๐) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

๔,๕๐๐.- บาท ๑๕ ก.พ.๖๒ สลก. จัดโครงการชี้แจงแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment - ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ  
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

สลก.(ศปท.) 

๑๖. โครงการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) 

ตัวชี้วัด 
๑. ระยะเวลาที่ก าหนดของ    
ส านักงาน ป.ป.ช. 
๒. จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน
ได้ครบตามสัดส่วนเป็นไป  ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการน าข้อมูลลงระบบ
การประเมินฯ 

สลก.(ศปท.) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๗. การด าเนินเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และพัฒนาหลักเกณฑ์/แนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
    ๑๗.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์
ทับซ้อน และสินบน) 
    ๑๗.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดท าแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรในการรับรู้     
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ร้อยละ ๘๐) 
๒. ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดท าแนวทาง       
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กลุ่มเป้าหมาย 
กอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้อง 

สลก.(ศปท.) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริต  

สลก.(ศปท.) 
และ 

กอง/ส านัก          
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๘. การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ที่มี
พฤติการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. มีพฤติการณ์ทุจริต
ประพฤติมิชอบ (ระดับ ๕) 
กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการหารือ
กับส่วนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ระบบรับเรื่องร้องเรียน 

สลก. 
(วล./ศปท.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน กลไกพิเศษ การคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแส การด าเนินคดีทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็วและ     
มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - 
 
ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขอให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


