
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

ของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 
ของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
ตามที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เป็นองค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม ท าหน้าที่อย่างคุ้มค่าท่ีสาธารณะเชื่อมั่น  
   2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพเท่าทันในการป้องกันและต่อต้านทุจริต  
   3. มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐาน เอื้อต่อการติดตามตรวจสอบ  
   4. มีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) บรรลุวัตถุประสงค์ 
ส านักงานนโยบายและแผนฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการเสริมสร้าง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งปลูกจติส านึกค่านิยมสุจริตแก่บุคคลากรโดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 
 
2. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 
โครงการ/
กิจกรรม 

6 โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ จ านวน 
5 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร จ านวน 5 
ครั้ง 
3. กิจกรรมวิถีแห่งธรรม น้อมน าถวายเป็น
พุทธบูชา วันที่ 16 พ.ค.62 เนื่องในวัน 
วิสาขบูชา 
4. จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 เมษายน 
2562 
5. การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้าง
ศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน : สะดวก
ผู้ให้ ใส่ใจผู้รับ” ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรม
ไร้สารพิษวังน้ าเขียว 8-10 กุมภาพันธ์ 
2562 

✓   

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการน าความรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
มาปรับใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
- เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือความถูกต้อง และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝังความ

ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
ส่งเสริมกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ให้มีความเข้มแข็ง
และครอบคลุม 

 1. ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้น าเข้าสู่
กระบวนการจัดการ/
แก้ไขและแจ้งตอบ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
จัดการเรื่องร้องเรียน ผ่าน
ศูนย์บริการฯ และช่องทางต่างๆ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ 73.52 
(มีเรื่องร้องเรียน 170 เรื่อง  

ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 104 เรื่อง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 45 เรื่อง) 

 ✓  

 2. จ านวนสื่อ/ช่องทาง 
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  
เพ่ือการต่อต้านและ
ปราบปรามการทุจริต 

 2. จัดท าและประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน ให้ง่าย 
หลากหลาย รวมทั้งเผยแพร่สื่อ
ในการต่อต้านการทุจริต 

3 สื่อ/
ช่องทาง 

3 สื่อ/ช่องทาง 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการ
ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตทาง 
Facebook ของหน่วยงาน 
  2. เผยแพร่สปอตโฆษณาและสื่อประชา
สัมพัน “วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตส านึก 
คนไทยไม่โกง” ผ่านทางป้าย 
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน 
3. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ
ทุจริตในเว็บไซด์ของ สผ. "ไม่ชี้โกง คนดีที่
ไทยต้องการ" 

 ✓  

 

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
  - ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ทันตามก าหนดระยะเวลา เพ่ือการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน/ผู้ร้องเรียน 

- ด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเน้นย้ าให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือน 

1. จ านวนหลักสูตรที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ ในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับเก่ียวกับประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณข้าราชการพล
เรือน 

2  
หลักสูตร 

3 หลักสูตร 
1. กิจกรรมวิถีแห่งธรรม น้อม
น าถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 16 
พ.ค.62 เนื่องในวันวิสาขบูชา 
2. จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 วันที่ 1 เมษายน 
2562 
3. การฝึกอบรม หลักสูตร 
“เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงาน
สนับสนุน : สะดวกผู้ให้ ใส่ใจ
ผู้รับ” ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรม
ไร้สารพิษวังน้ าเขียว 8-10 
กุมภาพันธ์ 2562 

✓   

 2. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ 
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมค่านิยม  
ยกย่อง และเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านทุจริต 

10 คน 8 ราย 
1. ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัลเพชรจรัสแสง  
จ านวน 1 ราย 

✓   
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มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
และโปร่งใส ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชู 

2. ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จ านวน 1 ราย 
3. ด าเนินการคัดเลือกคนดีศรี 
สผ. จ านวน 6 ราย 
 

 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
   - ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน  
   - สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีของส านักงานฯ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการยกย่องคนดีโดยการให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
ส่งเสริมการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภาครัฐในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ 50 ✓   

 2. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชน 
ภาครัฐ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

10
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเพื่อบริการผูร้ับบริการ 
จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี ้
1. การจดัท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดา้นพัฒนาปิโตรเลียม 
2. การจดัท าแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดา้นการจดัการน้ าเสยี 
ส าหรับคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
3. การจดัท าแนวทางการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
4. การตรวจสอบและให้บริการ
ข้อมูลแผนที่ช้ันคุณภาพลุม่น้ า 
5. แผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 ✓  
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มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
6. โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้มีการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่
ประชาชนสูงสุด 
  - มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
ส่งเสริมการด าเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ระดับความส าเร็จใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ระดับ ITA ของ 
หน่วยงาน) 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละ
80 

อยู่ระหว่างท าการประเมิน 
 
 
 

  ✓ 

 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
  - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ ITA ของหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ ร้อยละ 83.38 
ซึ่งถือว่ามีระดับความโปร่งใสการด าเนินงานในระดับสูงมาก  

 

 

 

 

 

  




