
แผนปฏิบัติการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 
ประจาํป�งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๔

รอบ  ๖  เดือน

 

โดย ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้
ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

1. โครงการคัดเลือกและมอบ
โล่“ผู้ประพฤติปฏิบัตตินชอบ
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ”
กระทรวงการคลัง 

1.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความตั้งมั่นในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติอย่างมั่นคง 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความยืนหยัดต่อสู้ 
ปกป้องเพื่อความซื่อสัตยส์ุจริต 
3.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวง การ
คลังมีความพากเพียร มุ่งมั่นให้
เกิดความซื่อสัตยส์ุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 ระดับความส าเร็จ
โครงการคดัเลือก

และมอบโล ่
“ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ”
กระทรวงการคลัง 

46,300 
บาท 

 

2.การจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้กับบุคลากรของ สป.กค. มี
ความรู้และส่วนร่วมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 จัดท า/เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 

- 

 

 
 
 
 
 

    รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
        รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 80 
 โดยมีการจัดท าแนวทางการคัดเลอืก“ผู้ประพฤติปฏิบัติ

ตนชอบด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ”กระทรวงการคลัง และ
จัดประชุมคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลผูป้ระพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ สร.กค. และสป.กค. ครั้ง
ที่ 1/2564  

 จัดโครงการมอบโล่ฯ ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง
วันท่ี 9 เมษายน 2564 
(เอกสารแนบ 1) 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 50 
 โดยมีการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ทางเว็บไชต์ ศปท.

และทางเอกสารภายในองกรค์เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต (เอกสารแนบ 2) 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

การรับข้อร้องเรยีนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการทุจริต รวมทั้ง
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
2. วิเคราะห์ข้อมลู ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนฯ ที่รับ
จากประชาชน 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการรับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐกระท าการทุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 

เพื่อต้องการ
ทราบว่า
หน่วยงานใน
สังกัดของผู้ถูก
ร้องเรียน
ปล่อยปละ
ละเลยหรือได้
ด าเนินการ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หรือไม ่
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ60 
มีการจัดส่งข้อมูลการร้องเรียนให้ ส านักงาน ป.ป.ท.เป็น
ประจ าทุกเดือนศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ 
กระทรวงการคลัง เป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการรบัแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต การรับหรือใหส้ินบนทุกรูปแบบ ผา่นช่อง
ทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี ้

 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจรติ
กระทรวงการคลัง 

 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com 
ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจรติ
โทรศัพท์ 02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632 
2559  (เอกสารแนบ 3) 

mailto:acoc.mof@gmail.com
http://www.mof.go.th/


 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

1. การประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตของกระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพื่อเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้า สามารถช่วยลดความ
เสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจรติใน
องค์กร 
2.เพื่อให้องค์กรมรีะบบหรือ
แนวทางในบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตของ
กระทรวง การคลัง 

-  

2.การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment:ITA) 
 

1.เพื่อประเมินผลระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2.เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ
แนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งในการด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 

 

 

คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนิน งาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

- 
 

 

 

3. การส ารวจความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของส านักงานปลดั
กระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
กระบวนการท างานในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1 ครั้งต่อป ี กระบวนการ
ท างานเพื่อป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

- 
 
 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ60 
จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน 
น าเรียนผู้บริหาร และน าส่งส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว 
 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ60 ได้แก ่
(1) EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
(2) IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บ
ข้อมูลจากเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน 
(3): EIT) เป็นการส ารวจความคดิเห็น โดยจะจัดเก็บ
ข้อมูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีของหน่วยงาน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ60 
มีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
สนับสนุนฯ 

ที่ใช ้

ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

4. กิจกรรมปลูกจิตส านึกรัก
ความสุจริต 

1. เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกและ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม              
รักความสจุรติให้แก่บคุลากรใน
องค์กร                                            
2. เพื่อสร้างทัศนคติและส่งเสรมิ
พฤติกรรมประพฤตดิี ประพฤติ
ชอบให้กับบุคลากรในองค์กร                    
3. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ 

ส านักงาน
รัฐมนตร ี

กระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 

ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
ปฏิบัติตน
ตามหลัก              
ธรรมาภิบาล
ของการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

บุคลากรมี การ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 50 
 มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2564 

ตั้งคณะท างาน 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 

คณะท างานเตรียมงาน 
มีการก าหนดรายละเอียดด้านเนื้อหา และรูปแบบของกิจกรรม 

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลบรรจุลงในสื่อประชาสัมพันธ์ 

มกีารประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะท างาน 

 ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 



 

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร.กค. และสป.กค. ครั้งที่ 1/2564 

 

เอกสารแนบ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 



 

 

1) ศปท.กค. รบัเรื�องรอ้งเรยีนกรณีเจา้หน้าที�
ของรฐักระทําการทจุรติของสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ และ
องค์การมหาชน ในสงักัดหรอืกํากับของกระทรวงการคลัง

2) กรณีเจา้หน้าที�ของรฐัที�ถกูกล่าวหาวา่กระทําผดิ
ไมไ่ด้สงักัดกระทรวงการคลัง ศปท.กค.
จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบรวมทั�งแนะนาํใหผู้ร้อ้ง
ไปยื�นต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป   

    
3) ศปท.กค. ไมม่อํีานาจในการแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับเรื�องรอ้งเรยีน ดงักล่าว
 

 

สาํนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ
(สาํนักงาน ป.ป.ช.)
เลขที� 361 ถ.นนทบุร ีต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ี
จ.นนทบุร ี11000 หรอื ตู้ ปณ. 100 เขตดสุติ กทม. 10300            
www.nacc.go.th
อีเมล : webmaster@nacc.go.th
โทรศัพท์ : 0 2528 4800
โทรสาร : 0 2528 4938 
สายด่วน 1205

สาํนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
(สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
99 หมู ่4 อาคารซอฟต์แวร ์ปารค์ ถนนแจง้วฒันะ 
ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
www.pacc.go.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์: mail@pacc.go.th 
โทรศัพท์ : 0 2271 8000 
โทรสาร : 0 2618 5769 
สายด่วน 1206

คู่มอืการดําเนินงาน 
กรณรีบัเรื�องรอ้งเรยีน
เจา้หน้าที�ของรฐั
กระทําการทจุรติ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

สาํนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.)
ถนนพระรามที� 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.audit.go.th
อีเมล : sao@oag.go.th
โทรศัพท์ : 0 2271 8000 
โทรสาร : 0 2618 5769 

หมายเหตุ

(5) (6)
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงการคลัง
(ศปท.กค.) รบัเรื�องรอ้งเรยีนฯ

สว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ และองค์การมหาชนในสงักัด
หรอืกํากับของกระทรวงการคลังที�รบัเรื�องจาก ศปท.กค.
ต้องพจิารณาดาํเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเบื�องต้น
(มมูีล/ไมม่มูีล) ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 7 วนั แล้วแจง้ให้
ศปท.กค. ทราบดว้ย
(ตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัที� 27 มนีาคม 2561)

กรณสีว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ และองค์การมหาชน
ในสงักัดหรอืกํากับของกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิในเบื�องต้นพบวา่มมูีลจะต้อง
พจิารณาดาํเนนิการทางวนิยัหรอืทางอาญาใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 30 วนั (กรณไีมส่ามารถดาํเนนิการแล้วเสรจ็ได้
สามารถขอขยายระยะเวลาตามกฎหมายหรอืระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งได้) แล้วแจง้ให ้ศปท.กค. ทราบดว้ย 
(ตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัที� 27 มนีาคม 2561)

ศปท.กค. ติดตาม เรง่รดั การดาํเนนิการ
เรื�องรอ้งเรยีนฯของสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ และ
องค์การมหาชนในสงักัดหรอืกํากับ
ของกระทรวงการคลัง จนกวา่จะดาํเนนิการ แล้วเสรจ็

กรณมีเีรื�องรอ้งเรยีนเจา้หน้าที�ของรฐั
กระทําการทจุรติของสว่นราชการ.รฐัวสิาหกิจ
และองค์การมหาชนในสงักัดหรอืกํากับ
ของกระทรวงการคลัง

ขั�นตอนที� 5 

ขั�นตอนที� 6

ขั�นตอนที� 7

(4)

ชอ่งทางการยื�นเรื�องรอ้งเรยีนฯ

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ 
 กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที� 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400   

acoc.mof@gmail.com

acoc.mof.go.th

1689 กด 2

ตรวจสอบขอ้มูลเบื�องต้น และเอกสารต่างๆ 
วา่เรื�องรอ้งเรยีนฯ ดงักล่าวอยูใ่นอํานาจหนา้ที�
ของ ศปท.กค. หรอืไม ่ (กรณเีรื�องที�ยื�นไมอ่ยูใ่นอํานาจ
ของ ศปท. ศปท.จะแนะนาํใหผู้ร้อ้งไปยื�นต่อหน่วยงานอื�น
ที�เกี�ยวขอ้ง และกรณเีรื�องที�อยูใ่นอํานาจของ ศปท.
ศปท. จะดาํเนนิการตามขั�นตอนที� 3 ต่อไป)

ศปท.กค. ลงทะเบยีนรบัเรื�อง และเสนอให้
หวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ
เพื�อพจิารณาสั�งการ

คู่มอืการดาํเนนิงาน

ขั�นตอนที� 1 

ขั�นตอนที� 2 

ขั�นตอนที� 3 

ขั�นตอนที� 4 

(2) (3)

ศปท. กค. ดําเนนิการสง่เรื�องรอ้งเรยีนใหส้ว่นราชการ
รฐัวสิาหกิจ และองค์การมหาชน ในสงักัดหรอืกํากับของ
กระทรวงการคลัง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อพจิารณาดาํเนนิการต่อไป
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