
 
 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

 
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



2 

 

 

ค าน า 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบ
คูกับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง 

 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการป้อง กันและปราบปรามการ
ทุจริต  อีกทั้งส านักงานฯ ยังมุ่งเน้นในการปลูกจิตส านึก เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่บุคคลากร ให้เป็นที่ตระหนักและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบ ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่น ในการด าเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตโดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

 
พันธกิจ 

1. สร้างความโปร่งใส ในการด าเนินงานบทบาทพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. ปลุกจิตส านึกให้บุคลากร ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เพื่อปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านทุจริต 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยมีมาตรฐาน 
5. พัฒนาช่องทางการติดตามตรวจสอบให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

  6. สร้างภาคีเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เป็นองค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม ท าหน้าที่อย่างคุ้มค่าท่ีสาธารณะเชื่อมั่น  
  2. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพเท่าทันในการป้องกันและต่อต้านทุจริต  
  3. มีระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เอื้อต่อการติดตามตรวจสอบ  
  4. มีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย และการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 
2. เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

โครงการ/
กิจกรรม 

7             - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้
มีความเข้มแข็งและ
ครอบคลุม 

1. ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้น าเข้าสู่
กระบวนการจัดการ/
แก้ไขและแจ้งตอบ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   

 1. ส่งเสริมการมีส่วน
รว่มและจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ผ่าน
ศูนย์บริการฯ และ
ช่องทางต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 70             - 

 2. จ านวนสื่อ/ช่องทาง 
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  
เพ่ือการต่อต้านและ
ปราบปรามการทุจริต 

 2. จัดท าและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน ให้ง่าย 
หลากหลาย รวมทั้ง
เผยแพร่สื่อในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สื่อ/
ช่องทาง 

4             - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือน 

จ านวนหลักสูตรที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ ในการ
ด าเนินงานตามหลัก
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน 
 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือน 

หลัก 
สูตร 

4             ----- 

 2. จ านวนเจ้าหน้าที่ที ่
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
และโปร่งใส ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชู 

2. ส่งเสริมค่านิยม  
ยกย่อง และเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านทุจริต 

คน 14             - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
ต่อต้านการทุจริต 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภาครัฐใน
การต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 70             - 

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

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

14             - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการปี 2560 งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่งเสริมการด าเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

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

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละ 85             - 

 


