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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  และสอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในด้านต่างๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  และแผนการปฏิรูปประเทศ   

โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากร 

และภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  รวมทั้ง 

มีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “เป็นหน่วยงาน 

ที่ได้รับความเชื่อมั่นในการด าเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต  โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  

มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยคณะท างาน  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือเป็นแนวทาง 

ให้หน่วยงานใช้ขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 
 
 
 

คณะท ำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. 

มกรำคม ๒๕๖๕ 
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ส ำรบัญ 

หน้ำ 

 

 

 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร ๑๔ 

O 

N 

E 

P 

 

ส่วนที่ ๑ หลักกำรและเหตุผล ๐๑ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรต้ำนกำรทุจริต ๐๖ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก ๑๑ 

๐๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๓ แนวทำงกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๑๕ 



 

๑ 

ส่วนที ่๑ หลักกำรและเหตุผล 

การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย  

ในภาพรวมได้พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัจจัย เงื่อนไขที่มีความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริบทแวดล้อมในด้าน  

ต่างๆ  โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ริเริ่มจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็นกรอบในการผลักดันและบูรณาการกลไกภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของประเทศ เริ่มจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.  

๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ได้รับการถ่ายทอดสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ.  

๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ต่อเนื่องมาสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –  

๒๕๖๐) ต่อมาเม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และให้ปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติ

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๕  โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ

เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีเป้าประสงค์หลักที่ส าคัญในการตอบสนองกับ 

สภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และ

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตที่ทันสมัย ด้วยการด าเนินงาน

อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายเป็นทิศทางเดียวกัน 

ทั้งประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ามาตรฐานสากล   

คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 

แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  

๒๕๖๕) สู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

– ๒๕๘๐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance  

and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล  

ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน  

เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ๒) ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง



 

๒ 

ในการต่อต้านการทุจริต  ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ๕) ปฏิรูปกลไกและ 

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และ ๖) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยเป้าประสงค์ 

ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ “ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐” เพ่ือให้เป็น 

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

ปรับบทบาทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพ่ือให้การก าหนดทิศทาง 

การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 แผนปฏิรูปประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มัง่คั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 

 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) 

 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 นโยบายหรือเจตจ านงของผู้บริหาร 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



 

๓ 

 
ภำพที่ ๑  แผนผังความเชื่อมโยงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   

และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. 

รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต  ส านักงานฯ  

จึงได้ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครอง

จริยธรรม สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

พร้อมทั้ง ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

 



  

๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประพฤตมิิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการด าเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต 

โดยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” 

๒. พันธกิจ 

๑. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  

๒. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

๓. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 

๓. เป้ำประสงค ์

บุคลากรมีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานฯ ร้อยละ ๙๕ 

๔. ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรต้ำนกำรทุจริต 

เป้ำประสงค์ : สร้างสังคมสุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือร่วมต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ :  ๑. ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ 

  ๒. สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๓. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

  



 

๕ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ : พัฒนากลไก มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริต 

ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ 

กลยุทธ์ :  ๑. พัฒนานวัตกรรม มาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 

  ๒. พัฒนาการสื่อสารเพ่ือป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 

  ๓. การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร 

เป้ำประสงค์ : เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน 

กลยุทธ์ :  สร้างกลไก/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต 

๕. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริมคุ้มครอง

จริยธรรม สผ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของส านักงานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



 

 

๖
 

สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรต้ำนกำรทุจริต 
เป้ำประสงค์ : สร้างสังคมสุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร สผ. 
 ๒. เพ่ือปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร สผ. สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ 
   ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๓. เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคลากร สผ. ทุกระดับท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

๑. ปลูกและปลุก
จิตส านึก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
ในองค์การ 

ส่งเสริม และปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่อง  
เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

๑) จัดอบรมสัมมนา/สอดแทรก
เนื้อหาว่าด้วยการส่งเสริม
จริยธรรม/ส่งบุคลากรไปอบรม
สัมมนาด้านการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดความรู้
ด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ ๘๕ ๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๒) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สผ.  
โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทาน 
แก่ข้าราชการพลเรือน และ
แนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินการ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทศพิธราชธรรม พระบรมราโชวาท 
ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
และแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

๖ กิจกรรม ๖,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 



 

 

๗
 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  ๓) กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย และสืบทอด 
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๙๐ ๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๔) จัดท าแนวทางในการคัดเลือก
คนดี คนเก่ง และจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
- รางวัลเพชรจรัสแสง 

- ข้าราชการดีเด่น สผ. 
- รางวัล “คนดี ศรี สผ.” 

- ประกาศเกียรติคุณผู้ที่กระท า
ความดี 

จ านวนกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ/
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชู 

๔ กิจกรรม/ 
๑๖ คน 

๔,๒๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๒. สร้างองค์ความรู้ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

๑) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สผ. ที่เข้า
มาท างานใหม่ รับทราบและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ รวมทั้งบทบาทและ
หน้าที่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

ร้อยละของบุคลากร สผ.  
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
จริยธรรม/

สลก. 

  



 

 

๘
 

 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  ๒) กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากร สผ. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๓) จัดท าสื่อประกอบการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เสริมสร้าง พฤติกรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม 

จ านวนสื่อประกอบการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม 

๕ สื่อ ๙,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๔) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๑๐ ประการ 

จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
ตามแนวทางของประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

๕ กิจกรรม ๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม 

๓. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหาร
จัดการในเรื่อง
คุณธรรม 
จริยธรรมของ
หน่วยงาน 

ก าหนดเครื่องมือ 
ในการประเมินผล 
การปฏิบัติการ/
ด าเนินการ 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑) พัฒนาระบบการประเมินผลงาน
รายบุคคล โดยให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นส าคัญ ควบคู่ไป
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของคะแนนที่ข้าราชการ 
สผ. ได้ผลการประเมินในแบบ
ประเมินพฤติกรรม ข้อ ๔. การยึดมั่น 
ในความถูกต้อง ชอบธรรม และ
จริยธรรม 

ร้อยละ ๙๘ - สลก./กบค. 

๒) การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน 
และน าเสนอผู้บริหารและ

๒ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ กลุ่มงาน
จริยธรรม/ 
สลก./กบค. 



 

 

๙
 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

๒.๑ ติดตามความคืบหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคการรับ
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๒.๒ ติดตามผลการปรับปรุง
ระบบบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการจริยธรรม สผ. เพ่ือ
พิจารณา 

๓) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เปิดเผย 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ร้อยละของบุคลากร สผ. รับทราบ 
หลักเกณฑ์วิธีการ ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- สลก./กบค. 

๔) การบริหารก าลังคนและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๖ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๘๐) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

n/a กอง 
 

สลก./กบค. 
 
 
 

 
  



 

 

๑
๐
  

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  - แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกองทุน
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   กบก. 

 
  



 

 

๑
๑
 

ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
เป้ำประสงค์ : พัฒนากลไก มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ ์

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และ 
เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน 

  ๒. เพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สผ.  

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนานวัตกรรม 
มาตรการ กลไก 
และกระบวนการ 
ในการป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต 

- การจัดท า/พัฒนา
ปรับปรุงกลไก/
มาตรการ/แนวทาง 
การด าเนินงาน 
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม  
การทุจริต 

- ก ากับ ติดตาม 
และรายงาน
กลไก/มาตรการ/
แนวทางในการ
ป้องกันการทุจริต 

๑) การพัฒนากลไก/มาตรการ/
แนวทางในการป้องกัน/ต่อต้าน
การทุจริต 
- การจัดท าคู่มือการก ากับดูแล

องค์การที่ดี สผ. ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- การจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

- นโยบาย No Gift Policy 

จ านวนกลไก/มาตรการ ที่ได้รับ 
การพัฒนา เพ่ือป้องกัน/ต่อต้าน 
การทุจริต 

๓ เรื่อง  
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

กอง 
 
 

กพร. 
 
 

กลุ่มงาน
จริยธรรม/

กพร. 
กลุ่มงาน
จริยธรรม 

 



 

 

๑
๒

 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

  ๒) การปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ีสผ. 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

n/a กพร./กอง 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

n/a กลุ่มงาน
จริยธรรม/
กพร./กอง 

 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  
No Gift Policy 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
จริยธรรม/

กอง 

๓) การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ : ความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
และด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

n/a กวผ./กพส./
กพร./กลุ่ม

งานจริยธรรม 

๒. พัฒนาการสื่อสาร
เพ่ือป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต 

การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารในด้านต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความ

๑) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผลการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
(OIT) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
จริยธรรม/

กพร./
กตป./กอง 



 

 

๑
๓

 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สะดวกแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
สผ. ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

การร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

- สลก./กอป./
กอง 

๓. การบริหาร
จัดการเชิงรุก 
เพ่ือป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต 

- การปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใส 
และลดโอกาส 
การทุจริต 
ในทุกรูปแบบ 

๑) การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๙๕ n/a กลุ่มงาน
จริยธรรม/
กพร./กอง 

- การส่งเสริม
กระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ให้มี 
ความเข้มแข็ง 
และครอบคลุม 

๒) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน - ร้อยละความส าเร็จของ 
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

ร้อยละ ๘๕ - กตป./กอง 

- จ านวนช่องทางรับข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นที่ได้รับการพัฒนา 

๕ ช่องทาง - กตป. 

 
  



 

 

๑
๔
 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร 

เป้ำประสงค์ : เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ๒. เพ่ือบูรณาการกระบวนการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

๒๕๖๕ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

๑. สร้างกลไก/
ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ในการป้องกัน/
ต่อต้านการทุจริต 

ส่งเสริมการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภาครัฐในการต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนกิจกรรมที่ สผ. เข้าร่วมกับ
เครือข่ายในการป้องกัน/ต่อต้าน 
การทุจริต 

๑ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ กพร. 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน ภาครัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการติดตามตรวจสอบ 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชน 
ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

๑๕ 
โครงการ/
กิจกรรม 

n/a กอง 

 

  



  

๑๕ 

ส่วนที ่๓  แนวทำงกำรติดตำมและ 

ประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือให้การด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส านักงานฯ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงได้ก าหนดให้มี 

การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้  

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าและก ากับการด าเนินงาน  

โดยให้รายงานเป็นเอกสารภายใต้แผนการติดตาม ก ากับ และประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตฯ ประจ าปี ทุก ๖ เดือน (ทุกสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี) 

๒. ให้มีการประเมินผลเมื่อครบ ๑ ปี โดยท าการประเมินผล และรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของ

การด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้น าไป

ประเมินสถานภาพในรอบปีถัดไป 

 
 



 

 

 


