
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ค าน า 
 

                  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ใน ส านักงาน                   
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ ส่วนราชการไม่สัง กัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ส าคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ บของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ได้มีค าสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๕๖ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงาน ปปง. โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงาน ปปง. โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ปปง.  

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ใช้แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงาน ปปง. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามก ารทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของส านักงาน ปปง. 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน  ปปง. บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ให้หน่วยงานในสังกัดยึดถือและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

                      หน้า 
ค าน า                      ก 
ส่วนที่ ๑ บทน า                    ๑ 

- หลักการและเหตุผล                  ๑ 
- วัตถุประสงค์                   ๑ 
- เป้าหมาย                    ๒ 
- การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน              ๒ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๓ 
ส่วนที่ ๓  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       ๑๒ 
ภาคผนวก                   ๑๙  
 - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  - ค ำสั่งส ำนักงำน ปปง. ที่ 1073/2558 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน ปปง. 
  - ค ำสั่งส ำนักงำน ปปง. ที่ 732/2560 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน ปปง. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ใช้แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ส านักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ปปง. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ปปง. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายภายในประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. 
 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม ให้แก่บุคลากร 
         ของส านักงาน ปปง. 
  ๒.๒ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน 
  ๒.๓ เพ่ือให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 
  ๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างทักษะและความรู้ของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 

๑ 
 



 

 

๓. เป้าหมาย 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ปปง. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของส านักงาน ปปง. ซึ่งสามารถช่วยลดหรือตัดโอกาสในการเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในส านักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอ บต่อสังคม                  
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ  
 
๔. การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
  ๔.๑ รายงานผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยรายงานผล
การด าเนินงานรอบในรอบ ๖ เดือน ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ ตามแบบรายงานในภาคผนวก 
  ๔.๒ รายงานปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 

 



 

 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วน ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

๑ . ๑  เ จ้ า ห น้ า ที่
ส านักงาน ปปง. มีความ
ชื่ อ สั ต ย์  มี คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๑.๑.๑ จ านวนกิจกรรมใน
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่

๑.๑.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ข้าราชการ และเจา้หน้าที่ 
ส านักงาน ปปง. เช่น  
- การฟังบรรยายธรรมะ  
- การเข้าค่ายฝึกปฏิบัตธิรรม  
- การอบรมฝึกปฏิบัติดา้นจิต  
- การร่วมกันสวดมนต์และนัง่สมาธ ิ
- การท าบุญตักบาตร  
 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการและ
เจ้าหนา้ที่ส านักงาน ปปง.  
 

อย่างน้อย  
๔ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - - สลก. 
- นย. 

๑.๑.๒ ร้อยละของขา้ราชการ 
พนักงานราชการ ที่มีการ
กระท าผิดจรรยาขา้ราชการ 

๑.๑.๒.๑ การด าเนินการกับข้าราชการ
และพนักงานราชการที่มีการกระท าผดิ
จรรยาข้าราชการ 

- ร้อยละของข้าราชการ 
พนักงานราชการ ที่มีการ
กระท าผิดจรรยาขา้ราชการ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑ 

    - - กม. 

๑.๑.๓. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการกรณี
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ถูกร้องเรียนกล่าวหาวา่ทุจริต
ต่อหน้าทีราชการ 

๑.๑.๓.๑  การด าเนินการกรณี
ข้าราชการ พนักงานราชการ          
ถูกร้องเรียนกล่าวหาวา่ทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  

- ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการกรณี
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ถูกร้องเรียน
กล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐     - - กม. 

 
๑๒ 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายภายในประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

๒.๑ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๒.๑.๑ จ านวนหน่วยงานที่มี
การบูรณาการการท างานใน
การต่อต้านการทุจริต 

๒.๑.๑.๒ การสนับสนุนข้อมูล 
การวิเคราะห์/ตรวจสอบ ธุรกรรมทาง
การเงินของผู้กระท าความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตต่อหน้าที่ให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่มี
การสนับสนนุข้อมูลการ
วิเคราะห์/ตรวจสอบ 
ธุรกรรมทางการเงินของ
ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตต่อหน้าที่ให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ ๘๐     - - ขก. 

๒.๑.๑.๓ โครงการสืบสวน
ปราบปรามเพื่อด าเนนิการกับ
ทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที ่

- จ านวนเร่ืองที่มีค าสั่งให้ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินที่
เก่ียวกับการกระท าความผิด 

๑๐ เร่ือง     ๑ ล้านบาท  
จากงบฯ 

บูรณาการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

- คด. ๑ - ๔ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายภายในประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

 

  - ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่
พนักงานอัยการยื่นค าร้อง
ต่อศาลเทียบกับจ านวน
เรื่องที่ส านักงาน ปปง. ส่งให้ 

ร้อยละ ๙๖     - - คด. ๑-๔ 

๒.๑.๒ ร้อยละ ของบุคลากร 
ของส านักงาน ปปง. เข้าร่วม
อบรมสัมมนา และร่วมเป็น
เครือข่ายในการป้องกัน    
การเฝ้าระวังการทุจริต 

๒.๑.๒.๑ การอบรมสัมมนา และร่วม
เป็นเครือข่ายในการป้องกันการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

- ร้อยละของบุคลากร 
ส านักงาน ปปง. ที่เข้าร่วม
การอบรมสัมมนา และร่วม
เป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

ร้อยละ ๖๐     - - ศปท. 

๒.๑.๓ ความส าเร็จในการ
เผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให้กับเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ปปง. 

๒.๑.๓.๑ การเผยแพร่ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. 

- ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ปปง. ที่เข้าร่วม
การเผยแพรค่วามรู้      
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐     ๒๒,๐๐๐  - ศปท. 
- กม. 
 

 
 
 

๑๔ 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายภายในประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

 

๒.๑.๔ ร้อยละของจ านวน
สมาชิกของกลุ่ม/องค์กร
เครือข่ายภาคประชาสงัคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเฝา้ระวังและการแจ้ง
เบาะแสการทจุริต 

๒.๑.๔.๑ การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติ ที่ส านักงาน ปปง.  
จัดร่วมกับกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนสมาชิก 
กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ที่เข้าร่วม 
ในโครงการ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและ
การแจ้งเบาะแสการทุจริต  
 

ร้อยละ ๗๐     1,535,200 - นย. 

- กส. 

- สลก. 

- สอ. 

- ศปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

๓.๑ มาตรการเสริมสรา้ง
การสกัดกั้นทางทุจริต 

๓.๑.๑ ร้อยละของโครงการ
หรือกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

๓.๑.๑.๑  โครงการหรือกิจกรรม     
การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประชาชน 
ที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 

- ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ร้อยละ ๙๐     ๑,๑๖๒,๘๐๐ - สอ. 
 

 
๑๕ 

 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

 

๓.๑.๒ หลักเกณฑ์หรือแนวทาง 
การสร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๓.๑.๒.๑ กำรประกำศเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 

จ ำนวนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

๑ แผน     - - สลก. 
 

๓.๑.๒.๒ กำรเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อ    
จัดจ้ำงในรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อโครงกำร 
๒. งบประมำณ 
๓. ผู้ซื้อซอง 
๔. ผู้ยื่นซอง 
๕. ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 

๑๒ ครั้ง     - - สลก. 
 

๓.๑.๒.๓ กำรจัดท ำรำยงำนผล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕60 ที่ได้รับกำรเผยแพร่ 

๑ เรื่อง     - - สลก. 

๓.๑.๒.๔ กำรจัดท ำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

รำยงำนวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

๑ เรื่อง     - - สลก. 

๓.๑.๒.๕ กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
กำรประเมินควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

ร้อยละของกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์กำรประเมินควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

    - - สลก. 
- ทุกหน่วยงำน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

๑๖ 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

  ๓.๑.๒.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับ  
ผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แนวทางการตรวจสอบ 
ถึงความเก่ียวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
ผู้เสนองานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑ แนวทาง     - - สลก. 

๓.๑.๓ จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
มีความสะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัยต่อผู้แจง้ 

๓.๑.๓.๑ การจัดช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแสด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง  
เช่น จดหมาย , ตู้ไปรษณีย์ , เวบ็ไซต์, 
E-mail , สายด่วน ๑๗๑๐  
การแจ้งด้วยตนเอง 

- จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสดา้น 
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต  

๕ ช่องทาง     - - สอ. 

๓.๒ การสร้างและพัฒนา 
ระบบการจัดเรื่องร้องเรียน 

๓.๒.๑ มีระบบการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑.๑ การจดัการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 

- จ านวนระบบการจดัการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑ ระบบ/ 
ช่องทาง 

    ๑๙,๙๘๒,๒๐๐ - สอ. 

 
 

๑๗ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 

ประ 

มาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตค.
๖๐-
ธค.
๖๐ 

มค.
๖๑-
มีค.
๖๑ 

เมย.
๖๑-
มิย.
๖๑ 

กค.
๖๑-
กย.
๖๑ 

๔.๑ การเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๔.๑.๑ การจัดท าสื่อและ
รณรงค์ให้บุคคลากรในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๔.๑.๑.๑ การจัดท าสื่อและรณรงค์
บุคลากรในสงักัดให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และ จรรยาข้าราชการ ส านักงาน ปปง. 
 

- จ านวนคร้ังในการจัดท าสื่อ
และรณรงค์บุคลากรในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๒ คร้ัง     - - ศปท. 
- สอ. 
- สลก. 

๔.๑.๒ บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

๔.๑.๒.๑ การให้ความรู้แก่บุคลากรให้

มีความรู้ความเข้าใจมาตรการปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริต และ  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- ร้อยละของบุคลากร 

ส านักงาน ปปง. มีความรู้

ความเข้าใจมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

และผลประโยชนท์ับซ้อน 

ร้อยละ 

๘๐  

 

    - - นย. 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๙ 
 



 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

ลงชื่อ.................................................... ผู้รายงาน 
                                                      (....................................................) 
                                                     ต าแหน่ง .................................................... 

 
 


