
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

   
  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                    หนา 
 

• สวนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 1 
- วิสัยทัศน           
- พันธกิจ            
- ภารกิจหลักตามกฎหมายของหนวยงาน        
- คานิยมหลัก 
- เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน        

• สวนท่ี 2 การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสาํนักงานปองกัน   4
และปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)   
- ความสําคัญ 
- ขอมูลประกอบการจัดทําปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ปปง. 
- การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

• สวนท่ี 3 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)                  12 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 
- ยุทธศาสตร มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตวัช้ีวดัผลสําเร็จและเปาหมาย 

• สวนท่ี 4  แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                 18 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 
- การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน 
- ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 

 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 



• ภาคผนวก  

- คําสั่งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ 80/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

- รายละเอียดตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

- แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปองกนัและปรามปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
สวนที่ 1 

ขอมูลเบื้องตน 
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เปนสวนราชการที่ไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ตามหมวด 21 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ซ่ึงมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2545 เปนตนมา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปน    
ผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน มีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ 

• วิสัยทัศน 
    เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่

ยอมรับทั้งในและตางประเทศ 

• พันธกิจ 
1.  กําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 
2.  ประสานความรวมมือ และสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนทั้งในและตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
3.  พัฒนาโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ องคความรู และบุคลากรใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีมาตรฐานสูความเปนเลิศ 
4.  บริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
5.  พัฒนาการบริหารจัดการดานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
6.  ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรกิจกรรมและรณรงคใหความรูดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

• ภารกิจหลักตามกฎหมายของหนวยงาน 
 1. ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น 
 2.  รับรายงานการทําธุรกรรมที่สงใหตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้ง
การรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 
 

 

 



 
 3.  รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอื่น 
 4.  เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผลและวิเคราะหรายงานและขอมูล
ตางๆเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
 5.  เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 6.  จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษาและฝกอบรมในดาน
ตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี
การจัดโครงการดังกลาว 
 7.  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

•  คานิยมหลัก (Core values) 
  กลาหาญ  มุงมั่น  สุจริต  ประสิทธิภาพ   และยุติธรรม 

- กลาหาญ   หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่โดยไมหวั่นเกรงตออิทธิพลใดๆ 

- มุงมั่น หมายถึง  การมีจุดประสงค เปาหมายไปในทิศทางเดียวกันที่จะตองตัดวงจรเครือขาย

อาชญากรรมใหผลการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย 

- สุจริต หมายถึง  เจาหนาที่ทุกคนตองยึดถือในความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเอง ตอหนาที่ และตอผูอ่ืน 

- ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่จะตอง ดีที่สุด เร็วที่สุด และประหยัดที่สุด 
- ยุติธรรม   หมายถึง  ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

• ยุทธศาสตรของสํานักงาน ปปง. ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตร  พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม สรางความเชื่อมั่นในสังคมมุงสูมาตรฐานสากล 

 เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร   
1. มีมาตรการและมาตรฐานการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม

หลักมาตรฐานสากล 
2. มีกลไก เครือขายความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจากทุก

ภาคสวน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
3. พัฒนาองคกรใหมีมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเปนมืออาชีพ  
4. การบริหารจัดการทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล และเทคโนโลยี 
6. ประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของทั้งในประเทศและตางประเทศมีความรู ความ

เขาใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 
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• เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน (Outcome) 

  เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ไมใหผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิด
กฎหมายบางประเภท นําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตางๆ
อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 



 
สวนที่ 2  

การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสํานักงานปองกันและปราบรามการฟอกเงิน 

 
1. ความสําคัญ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปใชเปนกรอบทิศทางการ
ประสานความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมีสาระสําคัญของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 

• วิสัยทัศน 
สังคมไทยมีวนิัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกนัปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

• พันธกิจ 
1. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวนิัย และยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบรูณาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงอํานาจ 
4. สงเสริมและสนับสนนุการจดัการองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

• วัตถุประสงคหลัก 
1. สังคมไทยมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 
2. เครือขายจากทกุภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 
4. สังคมรูเทากัน รวมกันปองกนัการทุจริต 

• ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2 :  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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2. ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ปปง. 
  การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ปปง. ใชขอมูลประกอบการ

จัดทํา ดังนี้ 

1)  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
สํานักงาน ปปง.ไดจัดทํามาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการ มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2547 และไดรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมีการ
ทบทวน ปรับปรุงมาตรการเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณเปนประจําทุกป โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผานมามีการจัดทํามาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักงาน ปปง.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสํานักงาน ปปง.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ใน
การจัดทํามาตรการ/แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯที่ผานมา  สํานักงาน ปปง.ไดคํานึงถึงความ
สอดคลอง กับมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และไดนําผล
การดําเนินงานที่ผานมา  ผลการสํารวจความคิดเห็น ผลจากขอรองเรียน และผลจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่
อาจกอใหเกิดการทุจริต มาประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน โดยใชแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาด ของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมีมาตรการสําคัญ ไดแก 

-  การเสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
-  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมที่ไปสูการทุจริต 
-  จัดการกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น 
สํานักงาน ปปง.ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล ของสํานักงาน ปปง. เพื่อนํามาตรการดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล โดยมีกิจกรรมตางๆ  
ดังนี้ 

1. การเสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด 
    1.1 รณรงคประชาสัมพันธการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยา

วิชาชีพ จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน คานิยมสรางสรรคเจาหนาที่ของรัฐ 
    1.2  รณรงคขาราชการใหตระหนักถึงความสําคัญของความโปรงใส และความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 
    1.3  สรางจิตสํานึกในการประหยัดและการใชงบประมาณอยางคุมคา 
    1.4  การพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 
    1.5  การคัดเลือกบุคคลใสสะอาดแหงป 
    1.6  ระบบการใหเงินรางวัล โดยนําผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา 
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2. การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมท่ีไปสูการทุจริต 

    2.1 สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับ
กระบวนการทางการเงินและการคลัง 

    2.2  จัดสวัสดิการใหแกขาราชการ 
    2.3  จัดสภาพแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน 
    2.4 จัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณของหนวยงาน 
    2.5  จัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง 
    2.6   การเปดเผยขอมูลขาวสารราชการของหนวยงาน 
    2.7  การรับฟงความคิดเห็นของผูมาติดตอ/ประชาชนที่มารับบริการทางชองทางตาง  ๆ
    2.8  สงเสริมการมีเครือขายภาคประชาชน 
    2.9  การบริหารงานบุคคลที่โปรงใส เปนธรรม 
    2.10  การพิจารณาความดีความชอบ 
    2.11  มีระบบรับฟงความคิดเห็นและเรื่องรองเรียนภายในหนวยงาน 
    2.12  รณรงคเร่ืองการรับของขวัญสินน้ําใจ 
    2.13  พัฒนาขั้นตอนการใหบริการและการปฏิบัติงาน 
    2.14 การประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. จัดการกรณีทุจริตท่ีเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น  
3.1  พัฒนาชองทางรับฟงความคิดเหน็ ขอรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตและฐานขอมูล 
3.2  การดําเนินการกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นตามระเบียบขาราชการพลเรือน 
3.3  เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการสอบสวน เปนพยานใหขอมูลกรณีทุจริต 
3.4  การไมจางเอกชนที่มีประวัติกระทําการทุจริต 

2)  สถิติขอมลูการรองเรียน 

 จากการสํารวจขอมูลการรองเรียนจากศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และชองทางรองเรียนตางๆของสํานักงาน ปปง. ไดแก  ทาง
โทรศัพทหมายเลข  0-2219-3600  ทางเวบไซดของสํานักงาน ปปง. www.amlo.go.th    และทางตู ป.ณ. 559 
ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400   ปรากฎวา ไมมี ขอมูลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมีชอบของเจาหนาที่สํานักงาน ปปง. 
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3)  การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบติั และ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542  หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติ หรือละ
เวน การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมี
ตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มีควรไดโดย
ชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน และ 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 กําหนดวา การ
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ถือเปนความผิดวินัยรายแรง 

 ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงกําหนดไวในตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กําหนดลักษณะไว ดังนี้ 

 1.  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

 2.  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

 3.  การปฏิบัติหนาที่โดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 ในการประเมินความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการ
วิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้ 

 

ระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น คะแนน ระดับผลกระทบ คะแนน 

สูงมาก   (มากกวา 1 คร้ังตอเดือน > มากกวา 80%) 5 รุนแรง 5 

สูง   (ระหวาง1-6 เดือนตอคร้ัง  > 70-79% ) 4 มาก 4 

ปานกลาง  (ระหวาง 6-12 เดือนตอคร้ัง > 60-69%) 3 ปานกลาง 3 

นอย (มากกวา 1 ปตอคร้ัง > 50-59% )  2 นอย 2 

นอยมาก ( มากกวา 5 ปตอคร้ัง > นอยกวา 50% ) 1 คอนขางนอย 1 
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- ระดับคะแนน 1-3 คือ ระดับความเสี่ยงต่ําเปนระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองมีการควบคุมความเสี่ยงไมตอง
มีการจัดการเพิ่มเติม 
- ระดับคะแนน 4-9 คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง เปนระดับที่ยอมรับไดแตตองควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 
- ระดับคะแนน 10-16 คือ ระดับความเสี่ยงสูง ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู
ในระดับที่รับได 
- ระดับคะแนน 17-25 คือ ระดับความเสี่ยงสูงมาก ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที 
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การวิเคราะหความเสี่ยงที่กอใหเกิดการทุจริต การปฏบิัติ และ/หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่โดยมชิอบ  
ของโครงการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 
โครงการที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาส ผล 

กระทบ 
ความ
รุนแรง 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง หมายเหตุ 

1.  การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานใน
หนาที่อยางชัดเจน 

2 4 8 1. สงเสริมใหความรูแกขาราชการและ
เจาหนาที่ใหมีความรูและทักษะใน
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการ
สอนงาน การฝกอบรม 

2.  อัตรากําลังไมสมดุลกับปริมาณงานทําใหการ
ปฏิบัติงานไมครบถวน สมบูรณ 

2 3 6 2. การจัดจางเจาหนาที่เพื่อชวย
ดําเนินงานในโครงการ 

3.  การใหบริการไมเสมอภาค เลือกปฏิบัติ 2 3 6 3. มีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่และคณะกรรมการภาค
ประชาชน (กปช.ปปง.) 

4.  การขาดจิตสํานึกตอประชาชน 3 4 12 4.  มีคณะกรรมการภาคประชาชน
(กปช.ปปง.) กําหนดแนวทางและ
ประสานงานกับประชาชนเพื่อใหรูถึง
ความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชนในแตละพื้นที่ 

1.โครงการคณะกรรมการภาคประชาชน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน                    
( Flagship)   
งบประมาณ 5,568,000 บาท 

5. การทุจริตของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 2 4 8 5. การตรวจสอบ เพงเล็ง สุมตรวจจาก
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากรายงาน
ปกติที่กําหนดไว 

การวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบ
ปจจัยที่อาจทําใหเกิด              
-   การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของขาราชการ
เปนไปในลักษณะที่ขาดหรือ
มีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
-   การปฏิบัติหนาที่ไปในทาง
ที่ทําใหประชาชนขาดความ
เชื่อถือในความมคีุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 
-   การปฏิบัติหนาที่โดย
การคํานึงถึงประโยชนสวน
ตนมากกวาประโยชน
สวนรวมและการยึดมั่น  
ในหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาส ผล 

กระทบ 
ความ
รุนแรง 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง หมายเหตุ 

1. ความครอบคลุมเนื้อหา รายละเอียดเพื่อ
จัดทําขอกําหนด TOR 

2 4 8 1. แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและความชํานาญใน
การพิจารณาคุณสมบัติขอกําหนด TOR 

2.  ความครบถวน ถูกตอง หลักเกณฑของการ
เสนอราคา 

 

2 3 6 2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู
ความสามารถตรวจสอบเอกสารการ
เสนอราคา 

3.  การปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ 
 

2 4 8 3.1 พิจารณาและศึกษาระเบียบพัสดุ 
3.2 การทําสัญญาตองมีสวนกฎหมาย
เขามาตรวจสอบ 
3.3 นํามาตรการ Performance Audit 
ของหนวยตรวจสอบภายในมาตรวจสอบ
การดําเนินงานของโครงการ 

2. ระบบปญญาประดิษฐเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลการทําธุรกรรม
สําหรับสถาบันการเงิน 
งบประมาณ 22,724,000 บาท 

4.  ความตอเนื่องในการติดตามการดําเนินงาน 3 4 12 4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการ
ดําเนินงาน 

การวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบ
ปจจัยที่อาจทําใหเกิด 
การปฏิบัติหนาที่โดย
การคํานึงถึงประโยชน
สวนตนมากกวา
ประโยชนสวนรวม
และการยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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โครงการที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โอกาส ผล 
กระทบ 

ความ
รุนแรง 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง หมายเหตุ 

3. ระบบการสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ 16,921,400 บาท 

1. ความครอบคลุมเนื้อหา รายละเอียดเพื่อ
จัดทําขอกําหนด TOR 

2 4 8 1. แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและความชํานาญใน
การพิจารณาคุณสมบัติขอกําหนด TOR 

 2.  ความครบถวน ถูกตอง หลักเกณฑของการ
เสนอราคา 

 

2 3 6 2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู
ความสามารถตรวจสอบเอกสารการ
เสนอราคา 

 3.  การปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ 
 

2 4 8 3.1 พิจารณาและศึกษาระเบียบพัสดุ 
3.2 การทําสัญญาตองมีสวนกฎหมาย
เขามาตรวจสอบ 
3.3 นํามาตรการ Performance Audit 
ของหนวยตรวจสอบภายในมา
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 

 4.  ความตอเนื่องในการติดตามการดําเนินงาน 3 4 12 4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามการ
ดําเนินงาน 

การวิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเปนการ
วิเคราะหเพื่อใหทราบ
ปจจัยที่อาจทําใหเกิด 
การปฏิบัติหนาที่โดย
การคํานึงถึงประโยชน
สวนตนมากกวา
ประโยชนสวนรวม
และการยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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สวนที่ 3  

แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซอนมากขึ้น ถือเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สงผลใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอสังคมไทย ยิ่งปจจุบันมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ก็ยิ่งทําให
ประชาชนใหความสนใจการทํางานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนวาระแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใชชื่อวา “วาระแหงชาติดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ตอมา สํานักงาน ป.ป.ช. ก็ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  

1.   สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2.   เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.   ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจมีประสิทธิภาพ 
4.   สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต 
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 โดยจะมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร 4 ประการ คือ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
  ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรที่ 3 :  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และไดใหหนวยงานของรัฐใชยุทธศาสตรดังกลาวเปนกรอบในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีจติสํานกึในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม และการปองกนัการกระทําผิดเกี่ยวกบัประโยชนสวนบคุคลกบัสวนรวม 
2.  เพื่อปองกันและเฝาระวังมใิหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบตัิราชการขึ้นภายในหนวยงาน 
3.  เพื่อใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบการตรวจสอบที่เขมแข็ง 
4.  เพื่อเสริมสรางทักษะ และความรูของบุคลากรในกระบวนการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
เปาหมาย 

การดําเนนิการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) มีสวนสําคัญตอการสรางคานิยมดานคณุธรรม 
จริยธรรมแกบคุลากร รวมถึงมาตรการตางๆ สามารถลดหรือตัดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบมใิหเกิดขึ้นไดในสํานักงาน ปปง. 
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แผนปองกนัและปราบปรามการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 
ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2552 2553 2554 2555 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย 2552 2553 2554 2555 

1.1 สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.1.1 สงเสริมใหขาราชการ 
และเจาหนาที่มีความรู 
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมรณรงคหรือ
การสงขาราชการและ
เจาหนาที่เขารับการ
อบรม  

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

1.2 สงเสริมการเรียนรู
และปฏิบัติงานตามหนาที่
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.2.1 สงเสริมใหขาราชการ
และเจาหนาที่มีจิตสํานึก
และปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยขาราชการ 

- - - - - จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมรณรงคหรือ
การสงขาราชการและ
เจาหนาที่เขารับการ
อบรม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

1.ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสราง
วินัยแกทุกภาคสวน 
วัตถุประสงค 
เพื่อสราง และ
สงเสริมใหขาราชการ
และเจาหนาที่ มี
จิตสํานึก และคานิยม
ในการปฏิบัติหนาที่
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวินัย 

 

1.3. เสริมสรางคานิยม 
การยกยอง เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตยสุจริต 
และตอตานการทุจริต 

1.3.1 การคัดเลือก
ขาราชการดีเดนที่มี
ความประพฤติดีและมี
ความซื่อสตัย สุจริต 

- - - - - จํานวนขาราชการที่
ไดรับการคัดเลือก 

2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 
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งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 
ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2552 2553 2554 2555 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย 2552 2553 2554 2555 

2.1.1 เสริมสรางความรู
แกเครือขายภาคประชาชน
ใหมีสวนรวมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
เฝาระวัง เพื่อปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของเจาหนาที่ 
 

827,500 830,000 830,000 830,000 - จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2.1 สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

2. รวมพลังแผนดิน
ปองกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อประสานความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับ
ทุกภาคสวน รวมถึง
การพัฒนาเครือขาย
ภาคประชาชนให
เปนกลไกในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

 

2.1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาชองทางในการ
รับแจงเบาะแสใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยแกผูแจง 

- - - - - จํานวนชองทางในการ
รับแจงเบาะแสดานการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

     7 
ชองทาง    

     7 
ชองทาง    

     7 
ชองทาง    

     7 
ชองทาง    
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งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 

ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2552 2553 2554 2555 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย 2552 2553 2554 2555 

3. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแก
หนวยงานตอตาน
การทุจริต 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อมุงพัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

3..1.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 

30,000 30,000 30,000 30,000 - ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 
 
- จํานวนหลักสูตรที่
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในเขารวม 

ระดับ
5 
 

อยาง
นอย  

1 
หลัก 
สูตร 

 

ระดับ 
5 
 

อยาง
นอย  

1 
หลัก 
สูตร 

ระดับ 
5 
 

อยาง
นอย  

1 
หลัก 
สูตร 

ระดับ 
5 
 

อยาง
นอย  

1 
หลัก 
สูตร 
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งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. (บาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 
ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2552 2553 2554 2555 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย 2552 2553 2554 2555 

4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และความสามารถของ
เจาหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

4.1.1 สงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู 
ขอมูล ขาวสารดานการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

80,600 80,000 80,000 80,000 - จํานวนโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู และขอมูล
ขาวสารดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

 4.1.2 อบรมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับ
ขาราชการสํานักงาน 
ปปง. 

80,600 81,000 82,000 83,000 - รอยละของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ 
เขาใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในระดับดี 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

4.2.1 จัดทําขอบังคับ
สํานักงาน ปปง.วาดวย
จรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

- - - - - ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําขอบังคับ     
สํานักงาน ปปง.วาดวย
จรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

รอยละ 
100 

- - - 

4. สรางบุคลากร 
มืออาชีพปองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสรางองค
ความรู พัฒนาทักษะ 
ศักยภาพ และ
คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรดาน
การปองกันและและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

4.2 สงเสริมการประพฤติ
ตนตามขอบังคับ
สํานักงาน ปปง.วาดวย
จรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง.  พ. ศ. 2552 

4.2.2 ประชาสัมพันธ
และรณรงคให
ขาราชการทราบและ
ยึดถือปฏิบัติ 

- - - - - รอยละของขาราชการ
ที่รับทราบขอบังคับ
สํานักงาน ปปง.วาดวย
จรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

รอยละ
70 

รอยละ
75 

รอยละ
80 

รอยละ
85 
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สวนที่ 4  
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

หลักการและเหตุผล 

สํานักงาน ปปง. ไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ปปง. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 โดยยึดถือแนวทางตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ประการ ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2 : รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาวขางตน 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีจติสํานกึในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม และการปองกนัการกระทําผิดเกี่ยวกบัประโยชนสวนบคุคลกบัสวนรวม 
2.  เพื่อปองกันและเฝาระวังมใิหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบตัิราชการขึ้นภายในหนวยงาน 
3.  เพื่อใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบการตรวจสอบที่เขมแข็ง 
4.  เพื่อเสริมสรางทักษะ และความรูของบุคลากรในกระบวนการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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เปาหมาย 
การดําเนนิการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีสวนสําคัญตอการสรางคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรมแก

บุคลากร รวมถึงมาตรการตางๆ สามารถลดหรือตัดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบมใิหเกิดขึ้นไดในสํานักงาน ปปง. 
 

การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน 
การรายงานผลการดําเนินงาน มีระยะเวลาในการรายงาน ดังนี ้
1.  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ปปง.ไดทําความตกลงไวกับ สํานักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต” กําหนดใหกองนโยบายและมาตรการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานฯ โดย
ความรวมมือของสํานัก/กอง/กลุมงานที่เกี่ยวของตามแผนฯ สงให กลุมพัฒนาระบบบริหารเปนประจําทุกเดือน อยางชาภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

2.  สํานักงาน ปปง. สงรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ทุก 6 เดือน  
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และสราง
วินัยแกทุกภาคสวน 

1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1.1 สงเสริมใหขาราชการและ
เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมรณรงคหรือการสง
ขาราชการและเจาหนาที่ เขารับ
การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และหลักการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง กลุมพัฒนาบุคลากร  
กองนโยบายและมาตรการ 

 1.2 สงเสริมการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

1.2 .1  สงเสริมใหขาราชการและ
เจาหนาที่มีจิตสํานึกและปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยขาราชการ 
 

- - จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมรณรงคหรือการสง
ขาราชการและเจาหนาที่เขารับ
การอบรมในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยขาราชการ 

1 ครั้ง กลุมพัฒนาบุคลากร  
กองนโยบายและมาตรการ 

 1.3. เสริมสรางคานิยม 
การยกยอง เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตยสุจริต และ
ตอตานการทุจริต 

1.3.1 การคัดเลือกขาราชการ
ดีเดนที่มีความประพฤติดีและมี
ความซื่อสัตย สุจริต 
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 

- - จํานวนขาราชการที่ไดรับ
การคัดเลือก 

2 คน กลุมงานการเจาหนาที่ 
กองกลาง 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2. รวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

2.1 สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

2.1.1 เสริมสรางความรูแก
เครือขายภาคประชาชนใหมีสวน
รวมในการติดตาม ตรวจสอบ 
และเฝาระวัง เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เจาหนาที่ 
-  การสัมมนาคณะกรรมการภาค
ประชาชนระดับชาติเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 

827,500 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง กลุมประชาสัมพันธ
และสงเสริมความ
รวมมือดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน  
กองนโยบายและมาตรการ 

  2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาชองทาง
ในการรับแจงเบาะแสใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก     
ผูแจง 

 - จํานวนชองทางในการรับ
แจงเบาะแสดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

7 ชองทาง -  กองกลาง 
-  สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและสืบสวน
ทางการเงิน 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
(บาท) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

หนวยงานรับผดิชอบ 

3.  เสริมสรางความแข็งแกรง
แกหนวยงานตอตานการทุจริต 

3.  เสริมสรางความเขมแข็งใหแก
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

    

 

3. พัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุมและ
ถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
- ประเมินและจัดทําแบบประเมิน
ตนเองตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 - ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน  

ระดับ 5 หนวยตรวจสอบภายใน 

  -  สงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เขารับการฝกอบรม/รวมกิจกรรม
ทีเกี่ยวของ 

30,000 - จํานวนหลักสูตรที่เจาหนาที่
ตรวจสอบภายในเขารวม 

อยางนอย     
1 หลักสูตร 

- กลุมพัฒนาบุคลากร  
กองนโยบายและมาตรการ 

- หนวยตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและ
ความสามารถของเจาหนาที่
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4.1.1 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรู และขอมูลขาวสารดาน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

80 ,600 -  จํานวนโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู และขอมูล
ขาวสารดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 โครงการ สํานักตรวจสอบและ
วิเคราะห 

 4.1.2 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับขาราชการ
สํานักงาน ปปง. 

80,600 - รอยละของผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมใน
ระดับดี 

รอยละ 80 - กลุมพัฒนาบุคลากร  
กองนโยบายและมาตรการ 
 

4.2.1 จัดทําขอบังคับสํานักงาน 
ปปง.วาดวยจรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

- - ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําขอบังคับสํานักงาน 
ปปง.วาดวยจรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

รอยละ 100 กลุมงานการเจาหนาที่ 
กองกลาง 

4. สรางบุคลากรมืออาชีพ
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

 

4.2 สงเสริมการประพฤติตน
ตามขอบังคับสํานักงาน ปปง.
วาดวยจรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

4.2.2 ประชาสัมพันธและรณรงค
ใหขาราชการทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ 

- -  รอยละของขาราชการที่
รับทราบขอบังคับสํานักงาน 
ปปง.วาดวยจรรยาขาราชการ
สํานักงาน ปปง. พ.ศ.2552 

รอยละ 70 กลุมงานการเจาหนาที่ 
กองกลาง 
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