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คำนำ 
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และกำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกส่วนนำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
เป็นกรอบและทิศทางการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐ  
มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มี 
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ 
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนบูรณาการประเทศ
ด้านต่างๆด้วย 

ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตเพื ่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสำนักงาน ก.พ. นำไปขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
สำนักงาน ก.พ. 
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  หน้า 
 

๑.  ที่มา ๑ 

๒.  ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เก่ียวข้อง  
-  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๓ 
-  แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๓ 
   ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
-  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  ๔ 
   (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
-  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ๗ 

๓.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จรรยาข้าราชการ  ๙ 
     และค่านิยมหลัก สำนักงาน ก.พ. 

๔.  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ๑๒ 
     เพ่ือสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
          



แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและการป้องกันการทุจริต 
เพื่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. ที่มา 

๑.๑ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน  
การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด 
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

๑.๒ กระทรวงวัฒนธรรมได้จ ัดทำแผนแม่บทส่งเสร ิมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และได้รับได้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
โดยกำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ กลไก 
การบริหารจัดการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯไปสู่การปฏิบัติและให้มีการ
กำกับติดตามและประเมินผล เพื ่อให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ 

๑.๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื ่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

๑.๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ด้วย 

๑.๕ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ เพื ่อให้หัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และผู ้ที ่ปฏิบัติงานในกลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรม มีรูปแบบ วิธีการ แนวทาง  



-๒- 

 
ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ซึ่งกำหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเส ริม
คุณธรรม จริยธรรมในส่วนราชการ 

๑.๖ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื ่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนยืปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที ่อยู ่ในบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ  
ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตาม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกหน้าที่หนึ่ง 

๑.๗ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริม
คุ ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ก.พ. อันจะทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอแนะแก่เลขาธิการ ก.พ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ ก.พ. 

๒. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก.พ. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๕. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. และการคุ ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ ก.พ. และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 



-๓- 

 

๒. ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 

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

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

โดยในยุทธศาสตร์ที ่  ๖ ยุทธศาสตร์ด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  

การบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มี

การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่าย

ต่างๆ ช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

๒.๒ แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ 

“สร้างนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก

ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 



-๔- 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการทุจริต อธิบายได้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดว ัฒนธรรมทางการเมือง  (Political Culture) มุ ่งต ้านการทุจริตใน 

ทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และ

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีที่ใช้วัดการทุจริต ของประเทศไทยในอนาคต อธิบายได้ว่า ประเทศไทย

มีการทุจริตน้อยมาก 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล 

๒.๓ ยุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่  ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
“ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

สูงกว่าร้อยละ ๕๐” 
วัตถุประสงค์หลัก 

๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และ

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
๕) ด ัชน ีการร ับร ู ้การท ุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ

ประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 



-๕- 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้าน

ทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
กลยุทธ์ที ่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับ

เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตาม

เจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ที ่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  (Policy 

Cycle Feedback) 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล

ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิง

นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



-๖- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้  
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้าน 

การป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที ่  ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุส ัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓(United Nations Convention against Corruption : 
UNCAC) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื ่อนไหวและความถูกต้องของ

ทรัพย์สินและหนี้สิน 
กลยุทธ์ที ่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม 

การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต

ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้ง

เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระทำผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ

ของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 



-๗- 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที ่ ๑ ศึกษาและกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู ้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ ๒บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

๒.๔ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์  

สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย 
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
๑) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพใน

มิติต่างๆ  
๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม

ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความ
สมานฉันท์ และมีความยั่งยืน 

๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑) เพ่ือวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ให้เป็นเอกภาพ 
๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 
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กลยุทธ์ที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง

การปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ) 

กลยุทธ์ที ่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้าง

คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๘ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานด้านส่งเสริมคุณธรรมและ

เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้านคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน

ด้านคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

ส่งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่าย

คุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่

ร่วมกัน อย่างเอ้ืออาทร แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ เพ่ือโลกและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของ

ภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกในการตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จรรยาข้าราชการ และค่านิยมหลัก สำนักงาน ก.พ. 

วิสัยทัศน์ 
ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Servants) 

พันธกิจ 
๑) ปรับขนาด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

เป็นประโยชน์ คุ้มค่าเพื่อให้ผู ้บริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Optimizing Size and Costs of HR in Thai Public Service) 

๒) ปรับปรุงกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อม่ันในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service) 

๓) พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม  
มีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความจำเป็น 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of 
Thai Public Servants) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของ

ประเทศ มีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที ่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื ้อต่อ 

การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
๒) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกกลไก 

ทั้งการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ 
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๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

๓) สร ้างความเข ้าใจและการมีส ่วนร ่วมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

๔) สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับพัฒนาตนเองตาม 
ขีดสมรรถนะที่กำหนดไว้ 

๕) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ระหว่างหน่วยงานกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรักษามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 

๖) สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในการทำงาน 

๗) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานท่ีมีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ 
๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

อย่างต่อเนื่อง 

ข้อบังคับสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้อ ๔ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ ๕ การไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ข้อ ๖ การเคารพบุคคลและองค์การ 
ข้อ ๗ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมหลักของสำนักงาน ก.พ. คือ AC3TING ประกอบด้วย 
๑) Accountability : การตระหนักรู้ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๒) Customer Service : จิตสำนึกในการให้บริการลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ 
๓) Communication : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) Change Leader : ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
๕) Teamwork : การทำงานเป็นทีม 
๖) Integrity : คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง 
๗) Networking & Knowledge Sharing : การสร้างเครือข่ายในการทำงาน เรียนรู้ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
๘) Guru (Professional) : ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางต่างๆตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื ่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งนี ้ เพื ่อให้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
สำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงได้กำหนดให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 
๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือนหลัง  
(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



-๑๒- 

 

๔. แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพื่อสำนักงาน ก.พ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๑. การเสริมสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

๑๕  
กิจกรรม 

- การจัดกิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณ
การเป็นข้าราชการที่ด ี

- การวางพานพุ่ม/วางพวงมาลาถวาย
สักการะ/การจัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- การจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวัน
สำคัญทางศาสนา 

- การจัดกิจกรรมจิตอาสา/ การบำเพ็ญ
ประโยชน ์

    กจ./ 
สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 

๒. การยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการดีเด่น
ของสำนักงาน ก.พ. 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่อ
กิจกรรมการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการดีเด่นของ
สำนักงาน ก.พ. 

ร้อยละ 
๙๐ 

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- การจัดสรรรางวัลตอบแทนให้กับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

    กจ./ 
ศปท./ 
สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 



-๑๓- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๑. “Nokweed 
Network”  
(คุณนกหวีด) 

จำนวนสำนัก/สถาบนั/ศูนย/์
กลุ่มงาน ที่เข้าร่วมเป็น
คณะทำงานเพื่อการเฝ้าระวงั/
สอดส่องการทุจริตหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ. 

๑๓ 
หน่วยงาน 

- การแต่งตั้งผู้แทนจากสำนัก/สถาบัน/
ศูนย์/กลุ่มงาน เปน็คณะทำงานเพื่อการ
เฝ้าระวัง/สอดส่องการทุจริตหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ
และเจา้หน้าที่สำนักงาน ก.พ. และเป็น
ตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารหรือ
ผลงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ. 
และภาครัฐโดยรวม 

    ศปท./ 
สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 

๓. Inbox Secret ระดับความสำเร็จในจัดทำ
กระบวนการการดำเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
ก.พ. 

๑ 
กระบวนการ 

- การจัดทำระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริต/พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 

- การจัดทำกระบวนการดำเนินการและ
การรายงานเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการ
ทุจริต/พฤติกรรมไม่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 

    ชอ./ 
ศสส./ 
กจ./ 
ศปท. 



-๑๔- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๑. การยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของสำนักงาน 
ก.พ. 

ผลคะแนนการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน 
ก.พ. 

๙๕ 
คะแนน 

(ระดับ AA) 

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน 
ก.พ. ประจำปี ๒๕๖๓ และจัดทำแนว
ทางการดำเนินการเพื่อยกระดับค่า
คะแนนการประเมินฯ ประจำปี ๒๕๖๔
ของสำนักงาน ก.พ. 

- การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของสำนักงาน 
ก.พ. เช่น 
๑. การเชิญวิทยากรจากสำนักงาน 

ป.ป.ช. มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ. 

    ศปท./ 
สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 



-๑๕- 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๒. การจัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต/
สร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในการปรบัปรุง พฒันา 
ส่งเสริมการดำเนนิงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. 

๒. การพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงาน ก.พ. 

ร้อยละความถูกต้องของการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 

ร้อยละ 
๘๐ 

- จัดทำแนวปฏิบัติ คำแนะนำ และกรณี
ตัวอย่าง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สำนักงาน ก.พ. 

    กบส. 

๓. การพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการเพื่อ 
ความโปร่งใสและ
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

จำนวนคู่มือหรือแนวทางด้าน 
การปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารงานบุคคลที่จัดทำ/
ปรับปรุง 
 

๕ 
คู่มือ 

- จัดทำหลักเกณฑ์/วิธีการ/คำแนะนำ/
กรณีตัวอย่าง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจใน
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ในด้านตา่งๆ เชน่  
๑. คู่มือการขอยกเว้นคุณสมบัติเข้ารับ

ราชการ 
๒. คู่มือ/ขั้นตอน/กระบวนการยื่นการ

พิจารณาแนวทาง การพิจารณาเร่ือง
อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

    สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 



-๑๖- 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๓. แนวทางการปฏิบัตงิานสอบ 
๔. คู่มือการเข้าศึกษา/ขยายเวลา

การศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล 
๕. คู่มือ/ขั้นตอนเรื่องการแต่งตั้ง/

กำหนดตำแหน่ง 
- จัดทำแบบสำรวจความพงึพอใจของผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องต่อคู่มือหรือแนวทางด้าน 
การปฏิบัติงานดา้นการบริหารงานบุคคล
ที่จัดทำ/ปรับปรุง 

๔. การพัฒนา 
website สำนักงาน 
ก.พ. 

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
website สำนักงาน ก.พ. ของ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ร้อยละ 
๘๐ 

- การปรับปรุง/พัฒนา website 
สำนักงาน ก.พ. ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก 

- การสร้างช่องทางในการติดต่อสอบถาม
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง
(ระบบ Q&A) 

- การสำรวจความพงึพอใจในการรับ
บริการของผู้ที่เข้าถึง website 
สำนักงาน ก.พ. 

    ชอ./ 
ศสส. 



-๑๗- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๑. การเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกับการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

การป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริต              

และประพฤติมชิอบ 

จำนวนเร่ืองในการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

๑๒ เรื่อง - การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเพื่อสร้างการรับรู้/ความเข้าใจแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 
โดยเฉพาะประเด็นที่มผีลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของสำนักงาน ก.พ. ต่ำ และอาจมี
กิจกรรมการตอบคำถามเพื่อร่วมสนุก 
ชิงรางวลัด้วย 

- การปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น การทำ 
Motiongraphic/ การทำ Clip/ การ
ประชาสัมพนัธ์ทาง Line Open Chat 
สำนักงาน ก.พ./Facebook สำนักงาน 
ก.พ./Youtube สำนักงาน ก.พ.    

    ศปท./ 
ชอ./ 
ศสส./ 
สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 



-๑๘- 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๒. การเผยแพร่

แผนการปฏบิัติ

ราชการและแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี และการมี 

ส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบแผนการ 

ใช้จ่ายงบประมาณของ 
สำนักงาน ก.พ. 

ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่
รับทราบแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำป ี

ร้อยละ 

๘๐ 

- การเผยแพร่แผนการปฏิบตัิราชการและ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี และ
ผลการดำเนนิการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจำปี ของสำนักงาน ก.พ. ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น  
บอร์ดประชาสัมพนัธ์/ ข่าวรายวนั/  
Line Open Chat สำนักงาน ก.พ. 

- การประชาสัมพนัธ์แผนการปฏบิัติ
ราชการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจำปี ในรูปแบบทีส่ามรถเข้าใจได้โดย
ได้ง่าย เช่น การทำเป็น Infographic/ 
แผนภูมิ/ ตาราง 

    กลุ่มแผนงาน/
กค./ 
ศปท. 

๓. การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบตัิราชการ 

ร้อยละของจำนวนข้าราชการ
สำนักงาน ก.พ. ที่ได้รับความรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตาม
โครงการพัฒนาข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- การเพิ่มหลักสูตร E-learning เก่ียวกับ
พระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
ที่มีความกระชบั เข้าใจง่าย 

- การสอดแทรกหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน 
การทุจริต ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 

    กจ./ 
ศปท./ 

 



-๑๙- 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส  
๔ 

๔. การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

ร้อยละของจำนวนสำนัก/
สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน  
ที่จัดการสัมมนาเพื่อการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 
๘๕ 

- การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการประชุม/
การสัมมนาของสำนัก/สถาบนั/ศูนย์/
กลุ่มงาน ในประเด็นที่มีความสำคัญต่อ
การปฏิบัติหนา้ที่ เช่น กฎ ระเบยีบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน/ การจัดซื้อ
จัดจ้าง/ การปฏิบัติตนตามมารตฐานทาง
จริยธรรม 

    สำนัก/ 
สถาบนั/ 
ศูนย์/ 

กลุ่มงาน 

 



 

 

ภาคผนวก ๑ 









 

 

ภาคผนวก ๒ 




