
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการ
คณ ะรั ฐมน ตรี  ป ระจ าปี งบป ระมาณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  ฉบั บนี้  จั ดท าขึ้ น โด ย ใช้ ยุ ท ธศ าสตร์ช าติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) เป็นกรอบ ทั้ งนี้  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้ เกิดความโปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ในกระบวนการท างานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อาจมีความเสี่ยง  
ต่อการทุจริตหรือการใช้อ านาจโดยมิชอบของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การท างาน ๓ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ของส านักกองกลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางสร้างเสริมจิตส านึกของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ ไม่ยอมรับ 
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
มีนำคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกบัส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี_________________________๑ 

๑.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ๑ 
๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ๒ 
๑.๓ โครงสร้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ๓ 
๑.๔ อ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการในสังกัด  ๔ 

 
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวทำง/ที่มำของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน________________ ๑๑

และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ๑๑ 
๒.๒ นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)     ๑๑ 
๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี         ๑๒ 
๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๑๒ 
๒.๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)     ๑๒ 
๒.๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   ๑๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ________ ๒๒ 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๔ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน___________________________________ ๒๗ 
ภำคผนวก 

บันทึกรับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  



๑ 
   

 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
            

         

๑.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

    

   

วิสัยทัศน์  

 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

 

พันธกิจ  
๑. ใช้องค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง 

และมีประสิทธิภำพ 

๒. ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีท่ีส ำคัญ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 



๒ 
   
๑.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 

กำรพัฒนำระบบกำรเสนอเร่ือง    
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

และกำรจั ดกำรควำม เสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภำพ 

 

กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
และรักษำไว้ซ่ึงโบรำณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

 

กำรเพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ใน กำร
สนั บสนุ นกำรบ ริหำรรำชกำร
แผ่นดินและขับเคลื่ อนนโยบำย       
ของคณ ะรั ฐมนต รี ให้ เกิ ด ผ ล             
ในกำรปฏิบัต ิ

 

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดต่อกฎหมาย 
๑.๒ การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี

ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สุด 
๑.๓ การน าองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดท าและ

พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

  ๒.๑ พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป 
๒.๒ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี

และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ พระราชลัญจกร ตราส าคัญ วัตถุ และเอกสารส าคัญของแผ่นดินได้รับการรักษา

และอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน 
 

๓.๑ การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
มีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิ บัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ 
งานด้านการบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 
ก ำรพั ฒ น ำระบ บ ก ำรบ ริ ห ำร               
จัดกำรองค์กรให้มี ธรรมำภิบำล          
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

๔๑ สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๔.๒  มี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิ งรุก  รวมทั้ งมี การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๔.๓ บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
๔.๔ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๓ 
   
๑.๓ โครงสร้ำงของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

กองพัฒนำยุทธศำสตร์และ 
ติดตำมนโยบำยพิเศษ 

 

กองวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 
กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี 

 
กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 

กองนิติธรรม 

 

กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

กองบริหำรงำนสำรสนเทศ 

 

ที่ปรึกษำประจ ำส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ* 

 
* เป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 

 

ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
 

กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุน
พระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ สมเด็จ

พระบรมโอรสธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรี 



๔ 
   
๑.๔ อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและส่วนรำชกำรในสังกัด 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี กำรประสำน
รำชกำรกับรัฐสภำ กำรประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์ กำรประสำนรำชกำรกับกระทรวง 
กรม และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ของรัฐ และภำรกิจเกี่ยวกับประชำชน โดยพัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ  
ของฝ่ำยบริหำร พัฒนำกำรออกกฎ ระเบียบ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  
และมติคณะรัฐมนตรีตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ที่มีประสิทธิภำพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 

๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 
๒. ประสำนรำชกำรกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเสนอและพิจำรณำร่ำงกฎหมำย และเรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ขอรับ  
ควำมยินยอม หรือควำมเห็นชอบจำกสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ ตลอดจนเรื่องท่ีสภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒิสภำ และรัฐสภำ เสนอมำยังคณะรัฐมนตรี 

๓. ประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์เกี่ยวกับภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำตำมกฎหมำยหรือระเบียบประเพณี 

๔. ประสำนรำชกำรกับกระทรวง กรม และหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕. บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรเกี่ยวกับงำนในอ ำนำจหน้ำที่ 
แก่ประชำชน 

๖. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
หรือตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

ทั้งนี้ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดแบ่งโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน เป็นส ำนัก กอง 
กลุ่ม และศูนย์ ดังนี้ 

    ๑.๔.๑ ส ำนักงำนเลขำธิกำร  
(๑) จัดวำงระเบียบและพัฒนำงำนสำรบรรณเพ่ือควบคุม ประสำนงำนและติดตำม

กระบวนกำรน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และกำรน ำเรื่องเสนอนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะและงำนบริหำรพัสดุ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

(๓) ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรใช้ห้องประชุมและกำรรับรอง 
ในเรื่องอ่ืน ๆ แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรประชุมภำยในส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี 

(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร งำนเลขำนุกำร และงำนประชำสัมพันธ์
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

(๕) จัดระบบงำนและบริหำรงำนบุคคล รวมทั้งงำนสวัสดิกำรของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี 



๕ 
   

(๖) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณของส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

(๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนอนุรักษ์เอกสำรของคณะรัฐมนตรี งำนพิพิธภัณฑ์ 
งำนห้องสมุดคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ และงำนศึกษำค้นคว้ำวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 

(๘) ปฏิบัติรำชกำรทั่วไปของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยเฉพำะ 

(๙) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

    ๑.๔.๒ กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี   
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรี 

คณะต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตลอดจนกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประชุม 
(๒) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

และคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
(๓) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีกำรปฏิบัติ ในกำร

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ 
(๔) ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับส่วนรำชกำรภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

และส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ  
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือทีไ่ด้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๓ กองนิติธรรม  
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยและเรื่องที่เกี่ยวกับ

กฎหมำย รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหำข้อกฎหมำยที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
หรือคณ ะรัฐมนตรี  และแจ้ งค ำสั่ งส ำนั กนำยกรัฐมนตรีและมติ คณ ะรัฐมนตรี ใน เรื่ อ งดั งกล่ ำว  
ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่ำงกฎหมำย  
แ ล ะ ป ร ะ ก ำ ศ พ ร ะ บ ร ม ร ำ ช โอ งก ำ ร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ฎ ห ม ำย เ พ่ื อ น ำ ขึ้ น ทู ล เก ล้ ำ ฯ  ถ ว ำ ย 
เพ่ือทรงลงพระปรมำภิไธย 

(๒) ด ำเนินกำรเกี่ ยวกับกำรจัดท ำมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งตอบข้อหำรือ 
มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมำย 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในกำรน ำ 
ร่ำงกฎหมำยและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมำยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกำศใช้บังคับ 

(๔) ประสำนกำรจัดท ำค ำชี้แจงและค ำให้กำรต่อศำล และองค์กรอิสระต่ำง ๆ  
ตำมรัฐธรรมนูญและประสำนติดตำมกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำในศำลหรือองค์กรต่ำง ๆ  
ในนำมคณะรัฐมนตรี 

(๕) ประสำนงำนกับรัฐสภำ ในกำรน ำร่ำงกฎหมำยและเรื่องที่กฎหมำยก ำหนด 
ให้ ต้องขอรับควำมยินยอมหรือควำมเห็ นชอบจำกรัฐสภำเสนอต่อรัฐสภำ กำรรับ ร่ำงกฎหมำย 
ที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเสนอมำเพ่ือพิจำรณำก่อนรับหลักกำร กระทู้ถำม ญัตติ ตลอดจนรำยงำน  



๖ 
   
และข้อสังเกตของกรรมำธิกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลกำรพิจำรณำด ำเนิ นกำรไปยังรัฐสภำ 
และประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่นของรัฐ ในกำรไปร่วมประชุม ชี้แจง และแสดงควำมคิดเห็น
ต่อคณะกรรมำธิกำร 

(๖) ประมวล รวบรวมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ค ำพิพำกษำและค ำวินิจฉัยของศำล และเรื่องส ำคัญที่ต้องใช้อ้ำงอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(๗) ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับกองกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ  

(๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑.๔.๔ กองบริหำรงำนสำรสนเทศ  
(๑) เป็นศูนย์กลำงรวบรวม วิเครำะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริกำรข้อมูล 

มติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชำชน 

(๒) ศึกษำ และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือให้บริกำร 
แก่ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

(๓) พัฒนำและจัดระบบบริหำรงำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสถำนที่ 

(๔) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๕ กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ  
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่ำวสำรเหตุกำรณ์ 

ที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี  ตลอด จนติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ ำ 
ของกำรด ำเนิ นกำรตำมมติคณ ะรัฐมนตรีและเป็ นศูนย์ป ระสำนงำน เกี่ ยวกับมติ คณ ะรัฐมนตรี  
ระหว่ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(๒) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้ำสมัย ไม่ชัดเจน 
หรือไม่สอดคล้อง กับกฎหมำย เพ่ือทบทวน พัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน 

(๓) ประมวล ติดตำม และเร่งรัดด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และรำยงำนให้นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทรำบ 

(๔) ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของคณะรั ฐมนตรีตำมที่ ได้ รับมอบหมำย 
โดยประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(๕) ก ำหนดแนวทำง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบั ติ  ตลอดจนกำรติดตำม 
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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   ๑.๔.๖ กองวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอควำมเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงำนของรัฐ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ  ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม กำรบริหำร กำรพัฒนำ  
ระบบรำชกำร ควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ และแจ้งค ำสั่ งนำยกรัฐมนตรี  มติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ ในเรื่องดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ด ำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรจั ดท ำมติ คณะรั ฐมนตรี  รวมทั้ งตอบข้ อหำรื อ 
มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีกำรปฏิบั ติเกี่ยวกับ 
กำรน ำเรื่องที่มิใช่ร่ำงกฎหมำยหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมำยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และกำรตอบข้อหำรือ 
มติคณะรัฐมนตรี 

(๔) ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับกองกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรจัดระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
และกำรประชุมอ่ืน  

(๕) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๗ กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี  
(๑) ประสำนงำนกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง            

ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนำ รวมทั้งจัดท ำ
และเผยแพร่รำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐและนโยบำยรัฐบำล 

(๒) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนรำชกำรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมนโยบำยของรัฐบำล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลสนับสนุนกำรจัดท ำค ำแถลงนโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อรัฐสภำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี จัดท ำข้อมูล 
ตำมนโยบำยของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประสำนงำนกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐในกำร  
น ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท ำข้อมูลควำมเห็นของสมำชิกรัฐสภำต่อแนวนโยบำยและผลกำร
ด ำเนินงำนของรัฐบำล 

(๔) ด ำเนินกำรพัฒนำ ก ำหนดวิธีกำร แนวทำง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในกำร
ด ำเนินงำนของผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและ  
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

(๕) ด ำเนินงำนศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
องค์กรระหว่ำงประเทศเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและกำรปฏิบัติ งำนของ
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด ำเนินกำรตำมภำรกิจพิเศษตำมนโยบำยเฉพำะเรื่อง 

(๖) ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 
(๗) เสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำองค์กร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  กำรบริหำรกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตลอดจนเร่งรัด ติดตำม และพัฒนำตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

   ๑.๔.๘ กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
(๑) ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้ำเฝ้ำฯ รวมทั้งวำงแผน 

และประสำนงำนกับส่ วนรำชกำรในพระองค์ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ งำนหน้ำพระที่นั่ งในพระรำชพิธี  
รัฐพิธี กำรพระรำชกุศลต่ำง ๆ และงำนเสด็จพระรำชด ำเนิน 

(๒) ปฏิบัติงำนลิขิต กำรรักษำและกำรประทับพระรำชลัญจกรให้เป็นไปตำมโบรำณ 
รำชประเพณ ี

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำชกำรที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกรำบบังคมทูล
พระกรุณำหรือขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำในเรื่องต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย หรือระเบียบประเพณี กำรสถำปนำ
พระอิสริยยศ ฐำนันดรศักดิ์แห่งพระรำชวงศ์และสมณศักดิ์ กำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
และบุคคลประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งกำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศตำมรำชประเพณี  
ตลอดจนกำรจัดท ำประกำศพระบรมรำชโองกำรที่มิใช่กำรเสนอกฎหมำยเพ่ือน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย 
เพ่ือทรงลงพระปรมำภิไธย 

(๔) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์  ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอพระรำชทำนและรับสนองพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำน เครื่ อ งรำช อิส ริ ย ำภ รณ์  ก ำรขอรับ ควำม เห็ น ชอบจำกนำยกรัฐมนตรี ในกำร รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศ กำรก ำหนดมำตรฐำนและรำยละเอียดประกอบแบบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และกำรวำงแผนกำรสร้ำงซ่อมและจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

(๕) วำงระบบและพัฒนำฐำนข้อมูล และให้บริกำรข้อมูลฐำนันดรของผู้ได้รับ
พระรำชทำนอิสริยยศ ฐำนันดรศักดิ์ ยศ ต ำแหน่ง และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ส่วนรำชกำรและบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ตรวจสอบ จ ำแนกประเภทและจัดล ำดับกำรประกำศเรื่องต่ำง ๆ  ในรำชกิจจำนุเบกษำ
จั ดท ำข้ อมู ลรำชกิ จจำนุ เบกษำโดยใช้ สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  เพ่ื อบริกำรประชำชนในเรื่ องกฎหมำย 
และเรื่องส ำคัญต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๙ กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำร
ทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระบรมโอรสธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร* 

(๑) ประสำนกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรคัดเลือก คัดสรรนักเรียน 
รวมถึง กำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระบรม  
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

(๒) ติดตำมและประเมินผลกำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำน 
ในโครงกำร ทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
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(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ มอบหมำย 

   ๑.๔.๙ กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี* 

(๑) ประสำนงำนและก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรี  หน้ำ ๓  เล่ม ๑๓๓  
ตอนที่ ๙๒ ก รำชกิจจำนุเบกษำ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

(๒) สนับสนุนงำนทำงวิชำกำรและงำนธุรกำรแก่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับ มอบหมำย 

๑.๔.๑๐ กลุ่มตรวจสอบภำยใน* 
(๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี  

ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๑๑ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร* 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(๒) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยใน 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(๓) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำน

กลำงต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑.๔.๑๒ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต * 
(๑) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

และประพฤติมิชอบของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริต มำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

(๒) ประสำนงำน เร่งรัด และก ำกับให้ส่วนรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 



๑๐ 
   

(๕) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม (๓) และ (๔) และ
ร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

(๖) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

   ๑.๔.๑๓ ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ**  
(๑) ผลิตหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำและรำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

ในรูปแบบซีดี 
(๒) รับสมั ครสมำชิกหนั งสื อรำชกิ จจำนุ เบกษำ และรำชกิ จจำนุ เบกษำ 

ฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) จัดพิมพ์ประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ สัญญำบัตรยศ สัญญำ

บัตรสมณศักดิ์ และก ำหนดกำรต่ำง ๆ ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
(๔) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำกทั้งส่วนรำชกำรและเอกชน 
(๕) จัดท ำธุรกิจงำนพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งำนทั่วไป นำมบัตร กำร์ดเชิญ รำยงำน 

รวมทั้งกำรเย็บปกหนังสือ และถ่ำยเอกสำร 
(๖) จัดท ำและจ ำหน่ำยหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทำงด้ำนกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี 

กฎ ระเบียบต่ำง  ๆของทำงรำชกำร หนังสือเรียนของสถำบันกำรศึกษำ ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวำรสำรต่ำง ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

              
 
 

 
* เป็นอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
** เป็นอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เร่ือง ให้แปลงสภำพกองโรงพิมพ์ ส ำนักเลขำธิกำร 
 คณะรัฐมนตรี เป็นส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (หนว่ยบริกำรรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



๑๑ 
   

ส่วนที่ ๒ 
 
             
             
             
             

        
 
 
 
 
 ๒.๑  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
  มำตรำ ๓๔ ก ำหนดให้กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภ ำพ 
คุณธรรม และคุณภำพชีวิตที่ดี 
   มำตรำ ๗๘ ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำร  
ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้ข้ำรำชกำรที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร 

         ๒.๒  นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  

๑) ข้อ ๑๐.๔ มุ่งเสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ 
วำงมำตรกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำร
บริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ  

๒) ข้อ ๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ
อย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชน 
เกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับ
บริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อนและเสียค่ำใช้จ่ำย ทั้งของภำครัฐและประชำชน  

๓) ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้ 
เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำนทั้งจะเร่งรัด กำรด ำเนินกำรต่อ
ผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ ใช้บริกำร มีโอกำสประเมิน  
ระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน  ทั้ งจะน ำกรณีศึกษำ 
ที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติและ ละเว้นกำรปฏิบัติ  
โดยมิชอบ กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำง ๆ 
เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

กรอบแนวทำง/ที่มำของ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๑๒ 
   
 ๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี 
  ๒.๓.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๑) เห็นชอบตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (คณะกรรมกำร ป.ป.ช.) ให้หน่วยงำนภำครัฐ  
น ำแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ๒.๓.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ  (วันที่  ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕) เห็นชอบในหลักกำร 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) เสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชันในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและส ำนักงำนปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  
ส่วนรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวงทุกส่วนรำชกำร โดยก ำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ฯ มีหน้ำที่ ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙) เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงำนภำครัฐ 
แปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่กำรปฏิบัติ 

๒.๔ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว้ ๑๐ ด้ำน อันรวมถึงยุทธศำสตร์ที่ ๖ เรื่องกำรบริหำรจัดกำร 
ในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมเรื่องกำรลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และได้ก ำหนดเป้ำหมำย ในกำรพัฒนำ
คือ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำคือ ป้องกัน และปรำบปรำม  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง กำรป้องกันกำร ทุจริตและ  
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต ตลอดจนปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

๒.๕ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
  ๑) วิสัยทัศน์ ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำร

พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ควำมมั่นคง 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรปปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
 
 



๑๓ 
   

๒.๖ ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่  ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ๑) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต  (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)” 

 ๒) พันธกิจ “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ  
ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

 ๓) เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 
โดยมี ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

 ๑.๒ บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกัน 
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
   2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
   กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
   2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
   3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
   4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
   6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ 
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
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   2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกัน 
การทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
   3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
   2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม 
ทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย 
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
   3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

วัตถุประสงค์ 

๑ . เพ่ือให้ เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชนได้รับ 
กำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๒. เพ่ือรักษำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรแก้ไขปัญหำการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ 
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
    2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ รัฐ 
โดยประชาชน 
    3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
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    กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
    2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
    2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
    กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
    2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
    กลยุทธ์ที่  ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงาน 
ตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ก าหนดให้พรรคการเมื องต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและ 
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
    2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละ
โครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
    วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจาย
ผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
    ๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
    2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
    3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
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    4. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
    5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
    6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
    7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
     หมายเหตุ (เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น  
มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่ เขตพ้ืนที่ เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริต 
ในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอน 
ที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
    8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับ
การทุจริตเชิงนโยบาย 
    10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
    11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
    12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
    13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
    กลยุทธ์ที่ ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle 
feedback) 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
    กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุ จริต 
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. เผยแพร่องค์ความรู้ ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริต 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
    วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
    ๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกัน 
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 



๑๗ 
   
    ๓. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการทุจริต 
    ๔. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
    2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม 
    3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ
การปอ้งกันการทุจริต 
    4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
    กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
    2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
    3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ  
เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
    2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
    กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
    1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    2. ก า ห น ด แ ผ น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  ( Integrated Marketing 
Communication-IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโป ร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
    2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 
 



๑๘ 
   
    กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
    2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
    3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
    กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิ งสร้างสรรค์ของบุ คลากร 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
    กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - 
UNCAC 2003) 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
    1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
    2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
    3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
    4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
    วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
    ๒. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
มีประสิทธิภาพ 
    ๓. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์ 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ  
ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
   2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 



๑๙ 
   
   2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึ ง
โอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
   กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
   2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
   3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
   4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
   กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต  
ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
   2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
   3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ในการเสนอแก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/ 
สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
   5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
   ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษ 
ทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ปราบปรามการทุจริต1 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
   ๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
   ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชา
สังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 
 
 

                                                           
 

 



๒๐ 
   
   กลยุทธ์ที่  6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ ให้ เบาะแส (whistleblower)  
ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
   ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
   กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เช ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
   2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ 
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
   3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต 
   กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึ ง 
โทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปง
การทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
   กลยุทธ์ที่  9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ งเบ าะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   แนวทางตามกลยุทธ์  
   1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ยุทธศาสตร์ที่  6  “ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย ให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป 
โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๑  ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล  
ที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 



๒๑ 
   
   2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
   3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 
   4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
   กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
   แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่  3 (ยุทธศาสตร์ที่  1 – ยุทธศาสตร์ที่  5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
ของประเทศ 
   2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
   

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๓ 
 
 

 
 
 
 

 โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙) เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำง 
และมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ไปสู่กำรปฏิบัติ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  
ได้แจ้งในที่ประชุมหำรือวำงแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปี  เมื่อวันที่  ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ โดยขอให้หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม  
และงบประมำณให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนั้น ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี จึงใช้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
และเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับทรำบและด ำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐  
โดยแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ มำตรกำร และโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค ์ มำตรกำร 
จ ำนวนโครงกำร/

กิจกรรม 
๑ สรำ้งสังคมไม่ทน
ต่อกำรทุจรติ 

ปรับฐำนควำมคดิของบุคลำกร 
ใหม้ีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต  
มีจิตส ำนึกสำธำรณะ สำมำรถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม  

 

๑.๑ ปรับฐำนควำมคดิของบุคลำกร           
ให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑.๒ สร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต 
๑.๓ น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง             
มำปรับใช้เป็นเครื่องมือต่อต้ำนทุจริต 
๑.๔ กำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์              
สร้ำงกระแสตำ้นกำรทุจริต 

๑๐ 

๒. พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุก 

เพื่อพัฒนำระบบและกลไกในกำร
ตรวจสอบ ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรให้มปีระสิทธภิำพ และ       
มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 

๒.๑ เพิม่ประสิทธิภำพระบบงำนปอ้งกัน  
กำรทุจริต 
๒.๑ กำรประเมินด้ำนคุณธรรมและ                  
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สลค. 

๗ 

 



๒๓ 
   

ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค ์ มำตรกำร 
จ ำนวนโครงกำร/

กิจกรรม 
๓. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำร 
กำรปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงเครื่องมือ 
ที่ใช้ในกำรป้องกันและต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

๓.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรยีน 
กำรทุจริตใหม้ีประสิทธิภำพ และกำรสร้ำง
ควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบ 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
   
ยุทธศำสตร์/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จและเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
๑.๑ ปรับฐำนควำมคดิ
ของบุคลำกรให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑.๑ จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต/
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุลำกร สลค. เพื่อปรับ
ฐำนควำมคิดของบุคลำกรให้สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- จ ำนวนครั้งในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดแย้ง 
(Conflict of Interest) 

ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๑.๒ เผยแพร่ควำมรู้และมำตรกำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของ สลค. ให้ผู้รับบริกำร
และผูม้ีส่วนได้เสียไดร้ับทรำบ 

- จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่ให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ปีละ ๒ ครั้ง 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๑.๓ เข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน ์ - จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๒ สร้ำงค่ำนิยมร่วม 
ต้ำนกำรทุจรติ 

๑.๒.๑ มีกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน 
โครงกำร/กิจกรรมตำมแนวทำงกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน              
๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบัติงำน             
ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้ำนคุณธรรม
กำรท ำงำนในหน่วยงำน 

- นโยบำย มำตรกำร แผนงำน 
โครงกำร/กิจกรรมตำมแนวทำง ITA 
๕ ด้ำน 

๕ ด้ำน ผู้บริหำร และศูนย์ปฏิบตัิกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑.๓ น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้ำน
ทุจริต  

๑.๓.๑ จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวันเฉลมิ
พระชนมพรรษำ และวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ               
เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

๑๔,๐๐๐ จ ำนวนครั้งในกำรจัดนิทรรศกำร ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๓.๒ จัดกจิกรรมศึกษำดูงำนเกีย่วกับ 
หลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรืองำนของกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม. 
ของส่วนรำชกำรอื่น 

๔๖,๐๐๐ จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 



๒๕ 
   
ยุทธศำสตร์/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จและเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

 ๑.๓.๓ จดัท ำเอกสำรเผยแพรเ่กี่ยวกบัประมวลจริยธรรม 
หลักคณุธรรมจริยธรรม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตภำครัฐ 

- จ ำนวนครั้งท่ีมีกำรเผยแพร่เอกสำร 
สำรธรรม+อภิบำล ๒ ครั้ง  
 

ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๔ กำรประชำสัมพันธ์
และรณรงคส์ร้ำงกระแส
ต้ำนกำรทุจรติ 

๑.๔.๑ ประชำสัมพันธ์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและ
พฤติกรรมที่ไม่ควรน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรท ำงำน 

- จ ำนวนครั้งในกำรประชำสัมพันธ ์ ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

๑.๔.๒ กำรใช้ประโยชน์จำกช่องทำงที่มีอยู่ในกำร
ประชำสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร ่
(กำรเผยแพร่ทำงเอกสำร/ บอรด์
ประชำสมัพันธ์/ Facebook/ Line/ 
Website) 

ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๑.๔.๓ กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น หรือ   
กำรยกย่องเชิดชูและส่งเสริมคนดีให้เป็นแบบอย่ำง            
ในกำรประพฤติปฏิบัตติน 

- จ ำนวนผู้ได้รับคดัเลือกเป็น
แบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบัตติน 

จ ำนวน ๑ รำย กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
๒.๑ เพิม่ประสิทธิภำพ
ระบบงำนป้องกนักำรทจุรติ 

๒.๑.๑ กำรทบทวนจรรยำข้ำรำชกำร สลค.  
 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรทบทวน
จรรยำข้ำรำชกำร สลค.  

ภำยใน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๒.๑.๒ มีกลไกตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต 

 จ ำนวนเครื่องมือในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

จ ำนวน ๑ 
เครื่องมือ 

ส ำนัก กอง กลุ่ม และศูนย ์

๒.๑.๓ ทบทวนระบบควบคุมภำยในและจัดท ำรำยงำน
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรควบคุมภำยในและ
ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ ส ำนักงำนเลขำธิกำร  
กองที่เกี่ยวข้อง และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๒.๑.๔ ทบทวนระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สลค. 
๒.๑.๕ เข้ำร่วมกิจกรรมของภำครฐั ภำคเอกชน 
ตลอดจนภำคประชำสังคม ท่ีเกีย่วข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น กำรสัมมนำ กำรอบรม  

- จ ำนวนครั้งในกำรร่วมกจิกรรม ปีละ ๔ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

 



๒๖ 
   
ยุทธศำสตร์/มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จและเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

 ๒.๑.๖ จัดให้บคุลำกรไปอบรม สมัมนำ เพื่อเพิ่มพูน
ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรส่งเสรมิจริยธรรมและกำรด ำเนินกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

- จ ำนวนครั้งท่ีมีกำรจดัให้บุคลำกรไป
อบรม/เพิม่พูนควำมรู ้

ปีละ ๒ ครั้ง กลุ่มงำนคุม้ครองจริยธรรม และ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๒.๒ กำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนนิงำนของ สลค. 

๒.๒.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สลค. (ส ำนักงำน 
ป.ป.ท.) 

- ระดับควำมส ำเร็จ ระดับ ๕ 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๓.๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ
ให้มีประสิทธิภำพ และ 
กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและ
ควำมไว้วำงใจต่อระบบ 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

๓.๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงแนวทำงวิธีกำรรับข้อร้องเรยีน 
และวิธีพิจำรณำข้อร้องเรียนเกีย่วกบัจรยิธรรม ขำ้รำชกำร
พลเรือน พนักงำนรำชกำร และลกูจำ้งประจ ำในสังกดั สลค. 
และมำตรกำรคุม้ครองผู้ปฏิบัติงำน  

- แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ภำยใน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมและ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๓.๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 

- แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ภำยใน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๓.๑.๓ ประชำสัมพันธ์ช่องทำง วิธีกำรในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน วิธีพิจำรณำข้อร้องเรยีน และมำตรกำร
คุ้มครองผูร้้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนกำรคุ้มครองผู้ปฏิบัติงำนให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชนทรำบ 

- จ ำนวนครั้งในกำรประชำสัมพันธ ์ ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม และ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

๓.๑.๔ ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องทุจรติตำมประกำศคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำ สลค. 

- ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ           
กำรร้องเรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

 
 



๒๗ 
   

 

ส่วนที่ ๔ 
 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ในการรายงานผลการด าเนินงานให้รายงานตามแบบรายงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตก าหนด ดังนี้ 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ของหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดผลการ 

ปฏิบัติงานตาม 
แผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินงานตาม

มาตรการ 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

   
 
 
 
 
 

  

 
                                                                         ……………………............ผู้รายงาน 

                                                               (...................................) 
                                                               วันที่..../.............../.......... 

 
                                                                ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริง 

 
                                                                         ……………………............ผู้รับรอง 

                                                                (...................................) 
                                                                วันที่..../.............../.......... 

 



๒๘ 
   
โดยมีค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๔.๑ มาตรการ หมายถึง มาตรการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบภาครัฐ 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่ระดับภูมิภาค พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๒ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผน หมายถึง การตั้งค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับ
วัตถุประสงค์หรือในระดับโครงการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะด าเนินการตามโครงการนั้นๆ 
  ๔.๓ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามมาตรการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายใต้มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและได้ด าเนินการภายใน             
วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่ผ่านมา  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่รายงาน   
  ๔.๔ ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการด าเนินโครงการหรือมาตรการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในรอบปีที่รายงาน โดยอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผลผลิต                  
และผลลัพธ์ 
  ๔.๕ ผลผลิต หมายถึง ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  
  ๔.๖ ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  ๔.๗ ผู้รายงาน คือ ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
  ๔.๘  ผู้ รับรอง คือ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่                       
ก ากับดูแลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
  ทั้งนี้  ให้รวบรวมผลการด าเนินงานและจัดส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน                      
ที่ก าหนดไปยังส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุก ๖ เดือน และรอบปีงบประมาณ                  
ของทุกปี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 


