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ค ำน ำ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65 ขึ้น โดยคํานึงถึง ๑) นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่
กันไป ให้ “คุณธรรมนํา การพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ต้องการเห็น
ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งคุณธรรม เกื้อกูลแบ่งปัน และการสร้าง 
ภูมิปัญญาโดยการพัฒนาที่สมดุล ตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กําหนดให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคม 3) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (ขยายระยะเวลาถึงปี พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม โดยแผนแม่บทฯ 
ได้กําหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์สําหรับสังคมไทยเพ่ือนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ๔ ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ขยายระยะเวลาถึงปี พ.ศ. 2565) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
ป้องกันและปราบปรามทุจริต  

 ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทําแผนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนา และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต  
การทํางานและชีวิตส่วนตน รวมทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตสํานึกของบุคลากรให้มี
ทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตลอดจนส่งผลให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมา 
ภิบาล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เป็นที่เชื่อถือไว้ใจต่อประชาชนผู้รับบริการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 
2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจึงให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยแปลงแนวทาง
และมาตรการของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และที่ประชุมคกก.ปปช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
2 มกราคม 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานให้สอดคล้องกับห้วงเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  

 ในการนี้ ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) รวมทั้งมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการพัฒนาระบบคุณภาพในการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
อันเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือมุ่ง “สู่สังคมคุณธรรม” โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด ารงตนตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน
แม่บทฯ ต่ออีก ๑ ปี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ก าหนดเป็นห้วงละ ๕ ปื ผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุม 
การด าเนินงานด้านดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุค่าเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
 

๒ 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูล/กรอบแนวคิด 

 
2.1 นโยบำยรัฐบำล  

  2.1.1 มติคณะรัฐมนตรี / ค ำสั่ง 
   (1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๑  
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติ
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
  (2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕  
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง 
ทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการไม่สั งกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชันอีกต าแหน่งหนึ่ง 
  (3) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๕  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบเผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยในกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมาย ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
  (4) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๖๙/๒55๙ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมชิอบ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้  
  ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราซบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการ
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 



 
 

๓ 
 

  ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการ 
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒  
ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

  2.1.2 นโยบำยของคณะรัฐมนตรี  
  นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบต้องจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วย
ป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง  
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
   พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อรัฐสภา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ฯ มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ 
รวม ๑2 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
  นโยบำยที่ ๑๑ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   ...ฯลฯ... 
   ข้อ ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ  และเน้นประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ 
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและ  
ความผูกพันในการท างาน  
  นโยบำยที่ ๑๒ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม 
   ข้อ ๑๒.๑ แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและ
ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด  รวมทั้ง 
เป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๒.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

 ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้ เกิดพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาหนึ่งที่ส าคัญเพ่ือให้
ภาครัฐมีความ โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือ
กันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒) บุคลากร ภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ 
ตรวจสอบได้ และ ๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 
๒.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4)  

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น
แผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการน ายุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ป ี
 
 



 
 

๕ 
 

 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและ 
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ “คนไทยเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์” มุ่งพัฒนาคนให้มี
วินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  
มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีที่พอเพียง และมีความเป็นไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้ง  
สร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้ง
เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริตโดยมี ๒ แนวทางหลักที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินการผ่าน
ภาคประชาสังคม คือ (๑) การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึก
และทัศนคติเชิงบวก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ  
เฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ รวมทั้งพัฒนาและสร้างเครือข่ายคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชนและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ  
(๒) ป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
 
๒.4 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

 ๒.4.๑ ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒.4.๒ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ๒ แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้  
  (๑) กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
ในทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับ สร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากร
ในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
พร้อมทั้ง จัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความ 
ส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น  



 
 

๖ 
 

  นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการ เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูก
ตรวจพบและลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และ
การตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระท าการทุจริต เป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” 

  (๒) กำรปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการ
ทางคดีการยึด/อายัด ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือ สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้าน  
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 

 
2.5 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการ  
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ   
จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด า เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน 
ได้รับทราบ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใสเทียบเท่าสากลจากผลการวิเคราะห์
สถานการณ์การทุจริตการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศตลอดจน
ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมรวมถึงวิเคราะห์วงล้อ
อนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง  ๆ ได้มีการน ามา
ประมวลผลเพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
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 พันธกิจ  
 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕0 
 วัตถุประสงค์หลัก  
 ๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 ๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
 ๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
 ยุทธศำสตร์  
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  
 ยุทธศำสตร์ที ่๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
 ยุทธศำสตร์ที ่๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
 ยุทธศำสตร์ที ่๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
 ยุทธศำสตร์ที ่๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
 
๒.6 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ให้
ความส าคัญกับความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ ๓  
ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ มีความสอดคล้อง 
ทั้งในระดับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศชาติใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
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 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
เป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ในช่วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๕ และ/หรือได้ คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน การขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 
2.7 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี (ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพันธ์ และส ำนักงำ น
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค) รวมจ านวน ๘ โครงการ/กิจกรรม 

 ส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท าเผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔ ของส านักนายกรัฐมนตรี  (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กรมประชาสัมพันธ์ และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในลักษณะการบูรณาการการด าเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของหน่วยงาน และค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ยังคงใช้กรอบแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ 
และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อ
นโยบายของประเทศในเรื่องดังกล่าว 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
 พันธกิจ 
 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรฐาน 
 ยุทธศำสตร์  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 กำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ก าหนดการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ในภาพรวม ติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานที่ก าหนด โดยให้หน่วยงานรายงานผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน หรือรอบ ๑ ปี ตามความเหมาะสมแก่กรณี 
 ๒) โครงการ/กิจกรรม ติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดทุก ๖ เดือน โดยหน่วยงาน 
จะรายงานผลการด าเนินงานทุก ๖ เดือน ตามแบบท่ีก าหนด  
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 ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะน าข้อมูลจากการรายงาน
ของหน่วยงานมาวิเคราะห์และตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคอันจะน าไปสู่การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนใน
ภาพรวม น าเสนอผู้บริหาร รวมถึงส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานใน
แต่ละรอบต่อไป 
 
๒.8 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไก 
ส าคัญของรัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน และสังคม 
เพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม อันจะส่งผลต่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติ ให้ประเทศชาติ
มั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 
 ควำมเป็นมำ 
  กระแสโลกาภิวัตน ไดสงผลใหเกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต างชาติเขามาสูประเทศไทย 
ผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไรพรมแดน ไดกอใหเกิดการผสมผสานเขากับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ซึ่งสงผล 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมแงมุมตาง ๆ ทั้งดานคานิยม พฤติกรรม  
และระบบคุณคาของคนในสังคม ปรากฏการณในเชิงลบที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยางเดนชัด คือ ความแปลก
แยกขัดแยงทางความคิดของคนในสังคม ความผูกพันในครอบครัวลดลง เยาวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงและมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันวัฒนธรรม และระบบคุณคาที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 
นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน  สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสจ านวนมาก ขาดความเขมงวดทาง
จรรยาบรรณในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ท าใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม
บริโภคนิยมมากขึ้น และขาดจิตส านึกสาธารณะ โดยใหความส าคัญกับเรื่องสวนตนมากกวาสวนรวม ท าให
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง น าไปสูปญหาทางสังคมตาง ๆ อาท ิปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาการ
หยารางภายในครอบครัว ปญหาความขัดแยงแปลกแยกทางสังคม ปญหาลวงละเมิดทางเพศ รวมทั้งปญหายา
เสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ  
  เพ่ือแกไขปญหาวิกฤตของชาติ รัฐบาลภายใตการน าของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีจึง
ไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการน าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป นไทยมาสรางสรรคสังคมให เกิด 
ความเข้มแข็งอยางมีคุณภาพ และมีคุณธรรม โดยสงเสริมใหองคการทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยม จิตส านึกท่ีดีแกประชาชน เพ่ือใหสังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขรมเย็นดวยมิติ
ทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เขมแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาของทองถิ่น ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และโมเดลประเทศไทย ๔.๐  
ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติจึงไดเห็นชอบ 
ใหจัดท าแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีเปาหมายหลักในการ
ยกระดับจิตใจประชาชนใหมีคุณธรรม รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติเพ่ือสรางคุณธรรมในสังคมไทย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรม 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
(ส านักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการขยายระยะเวลา  
การด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ต่อไปอีก 1 ปี  
ถึงปี 2565 เพื่อให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานการสงเสริมคุณธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
  วิสัยทัศน 
  สังคมไทยมีคุณธรรมเปนรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเปนไทย อยูรวมกันดวยความ
สันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน 
  เป้ำประสงค์ 
  สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ นอมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยูรวมกันดวยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  ๑) พัฒนาคนใหมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
  ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพในมิติตาง ๆ 
  ๓) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักและรวมกันเปนเครือขาย มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริม
คุณธรรม เพ่ือสรางสังคมคุณธรรมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท และมีความยั่งยืน 
  ๔) สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  วัตถุประสงคหลัก 
  ๑) เพ่ือวางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย 
  ๒) เพ่ือสรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 
  ๓) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม 
  ๔) เพ่ือสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  เพ่ือวางรากฐานและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมสรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรมอยางยั่งยืน
โดยเปนการระเบิดจากขางใน ใหคนในชุมชนมีความเขมแข็งและความพรอมที่จะรวมสงเสริมด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล จึงไดก าหนด
ยุทธศาสตรการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศำสตรที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย โดยใหความส าคัญกับการสืบสาน
ความเปนไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีภูมิคมุกันที่ดี เนนในจริยธรรมสากลของ
ความเปนมนุษย เปนคุณธรรมเชิงสัมพัทธที่เปนขอหามท าและขอควรท า โดยยึดความถูกตองของสวนรวม 
เพ่ือใช เปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพ และอยู รวมกัน 
ในสังคมอยางสงบสุข มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Sustainable Development) 
  ยุทธศำสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการส่งเสริมคุณธรรมให เปน 
เอกภาพ โดยใหความส าคัญกับการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหมีความ 
เขมแข็งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสรางความ 
เปนเอกภาพใหแกสังคมไทยดวยคุณธรรม 



 
 

๑๑ 
 

  ยุทธศำสตรที่ ๓ สรางเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม โดยใหความส าคัญกับการผนึก
ก าลังทุกภาคสวน โดยเฉพาะในสังคมใหม ซึ่งเปนสังคมยุคดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันใหมี 
สวนรวมในการสงเสริมคุณธรรมในทุกกลุมเปาหมาย ในกลุมเด็ก วัยรุน ผูสูงอายุ ตลอดจนสรางบุคคลตนแบบ 
ที่เปนแกนน าขับเคลื่อน และขยายภาคีเครือขายคุณธรรมในสังคมใหม ใหเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลายในมิติของชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งใหมีคณะกรรมการประสานความรวมมือในการสงเสริม
คุณธรรมอยางชัดเจนเพื่อท าหนาที่ไดเขมแข็ง รวดเร็วและยืดหยุน มงุสูผลส าเร็จเปนส าคัญ 
  ยุทธศำสตรที่ ๔ ส่งเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอย่างดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก โดยใหความส าคัญกับการสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางในการสรางความรวมมือดานคุณธรรม 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการผลักดันให้มีการแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห
งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ โดยด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (ส านัก
นายกรัฐมนตรี) (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๔) ผ่านการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
การปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม และการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณของหน่วยงาน 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2560 
 
2.9 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประเด็นการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง  
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ภาคืองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยุติธรรม 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบใด้ รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน อย่างเครงครัดและทั่วถึงทั้งหน่วยงาน  
โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินใน 1 ปีที่ผ่านมา และก าหนดมาตรการในการพัฒนา/ปรับปรุงผลการต าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งก าหนดผู้รับผิ ดชอบตามบทบาทหน้าที่ภารกิจไว้ 
อย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมาตรการดังกล่าวได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของหน่วยงาน และมีการรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน  
 
 
 



 
 

๑๒ 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 
 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ปลุกและปลูกฝังจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
   ยึดม่ันในควำมซ่ือสัตย์สุจริต  

   กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยึดหลัก 
    ธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต  
    จิตอาสา” 

   กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี โดยการน า  
    ๓ มิติ อันได้แก่ ๑) มิติหลักธรรมทางศาสนา ๒) มิติหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) มิติวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาบ่มเพาะคุณธรรม  
    จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ท าความดี หรือหน่วยงานที่มี 
    โครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเป็น 
    สร้างขวัญและก าลังใจ 
 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
   กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

   กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริม 
    คุณธรรม และการป้องกันการทุจริต  

   กลยุทธ์ที่ 2  สร้างสังคมหน่วยงานที่ไม่ทนต่อการทุจริต  



๑๓ 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลุกและปลูกฝังจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ยึดหลักธรรมำภิบำล และหลักคุณธรรม ๔ ประกำร “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” 
1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรยึดมัน่ในควำม 
ถูกต้องชอบธรรม เสริมสร้ำง
จริยธรรมและต่อต้ำน 
กำรทุจริต  
 

เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้
เกิดควำมยึดมั่นในหลัก
ควำมถูกต้องชอบธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม และ
มีจิตส ำนึกต่อต้ำนกำร
ทุจริต สำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำร
พัฒนำตนเอง และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ 
ผ่ำนกำรอบรม  

 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 30 คน 

บุคลำกรที่ได้รับ 
กำรอบรมสำมำรถ 
น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  
 

มี.ค. 65 27,000.- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

2. กำรจัดท ำคู่มือ/บทควำม/
สื่อประชำสัมพนัธ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
Infographic เก่ียวกับกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันกำรทจุริต 

เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจสำมำรถ
ปฏิบัติตนได้อย่ำง
เหมำะสม  

จ ำนวนคร้ังของ
กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 2 คร้ัง - จ ำนวน 2 คร้ังของ 
กำรด ำเนินกำร 
- บุคลำกรจ ำนวน
ทั้งหมดของ สคบ.  

บุคลำกรสำมำรถ 
น ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติตนได้อย่ำง 
เหมำะสม ค ำนงึถึง
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส ำนึก
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และจิตอำสำ 

เพ่ือส่งเสริมและปลุก
จิตส ำนึกให้บุคลำกรมี
ควำมเอ้ือเฟ้ือ น้อมน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงำม
มำใช้ตำมแนวทำง
คุณธรรม “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ” 
มำใช้ในกำรท ำงำนและ
กำรด ำรงชีวิต 

- จ ำนวนคร้ังของ
กำรด ำเนินกำร 
- จ ำนวนบุคลำกร 
ที่เข้ำร่วม 

จ ำนวน 1 - 2 คร้ัง - จ ำนวน 1-2 คร้ัง 
ของกำรด ำเนินกำร 
- จ ำนวนบุคลำกร 
ที่เข้ำร่วม 

บุคลำกรได้รับกำร
ปลุกจิตส ำนึกให้มี
ควำมเอ้ือเฟ้ือ น้อม
น ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงำมตำม
แนวทำงคุณธรรม 
“พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ” 
มำใช้ในกำรท ำงำน
และกำรด ำรงชีวิต 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี โดยกำรน ำ ๓ มิติ อันได้แก่ ๑) มิติหลักธรรมทำงศำสนำ ๒) มิติหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) มิติวิถี
วัฒนธรรมที่ดีงำม มำบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ท ำบุญเนื่องในโอกำสวัน
ส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 

ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มี
ส่วนร่วมท ำนบุ ำรุง
ศำสนำ ยกระดับจติใจ 
และเกิดค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี 
ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ 
และบ ำรุงรักษำไว้ซึง่ 
ประเพณีและวฒันธรรม 
อันดีงำมของประเทศไทย 

จ ำนวนคร้ังของ
กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 1 คร้ัง จ ำนวน 1 คร้ัง 
 

บุคลำกรได้มสี่วน
ร่วมท ำนบุ ำรุง
ศำสนำ ยกระดับ
จิตใจ และเกิด
ค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 



๑๕ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

2. กิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ/ท ำบุญ 
ตักบำตรเนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ 
ไทย (สงกรำนต)์ หรือ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มี
ส่วนร่วมท ำนบุ ำรุง
ศำสนำ ยกระดับจติใจ 
และเกิดค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี 
ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ 
และบ ำรุงรักษำไว้ซึง่ 
ประเพณีและวฒันธรรม 
อันดีงำมของประเทศไทย 

จ ำนวนคร้ังของ
กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 1 คร้ัง จ ำนวน 1 คร้ัง 
 

บุคลำกรได้มสี่วน
ร่วมท ำนบุ ำรุง
ศำสนำ ยกระดับ
จิตใจ และเกิด
ค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมและ
เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย ์

ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มี
ส่วนร่วมเทิดทนูสถำบัน
ชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 
ยกระดับจิตใจให้มี
ค่ำนิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดี เป็น 
ข้ำรำชกำรที่ดี ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดถือหลักธรรมำ 
ภิบำล มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จ ำนวนคร้ังของ
กิจกรรม 

จ ำนวนคร้ังของ
กิจกรรม 

จ ำนวนคร้ังของ
กิจกรรม 

บุคลำกรได้มสี่วน
ร่วมเทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ 
ยกระดับจิตใจให้มี
ค่ำนิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ดี 
เป็น ขำ้รำชกำรที่ดี 
ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดถือหลักธรมำ 
ภิบำล มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 
 

 
 



๑๖ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมค่ำนิยมยกย่องเชิดชูบุคลำกรที่ท ำควำมดี หรือหน่วยงำนที่มีโครงกำรดีเด่นในกำรส่งเสริมคุณธรรม จนเป็นแบบอย่ำงได้ เพ่ือเป็นสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
กิจกรรมยกย่องเชิดชู 
ข้ำรำชกำรดีเด่น 

- เพื่อยกย่องเชิดชู 
ข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม
ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่ำง 
ที่ดีให้กับข้ำรำชกำรและ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 

จ ำนวนคร้ังของ
กิจกรรม 

จ ำนวน 1 คร้ัง จ ำนวน 1 คน / ป ี
 

สร้ำงขวัญก ำลงัใจใน
กำรปฏิบัติงำนให้กับ
ข้ำรำชกำรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นตัวอยำ่งที่ดี
ให้กับข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต 
1. กำรด ำเนินงำนดำ้นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

เพื่อให้หน่วยงำนมี
มำตรกำร ระบบ หรือ
แนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
ซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภำพ 

จ ำนวนคร้ังของ
กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 1 คร้ัง จ ำนวน 1 คร้ัง / ป ี
 

มีกำรด ำเนินกำร
และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตต่อ
ผู้บริหำร  

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

 
 
 



๑๗ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

2. กำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพื่อให้หน่วยงำนมีแผน 
กำรด ำเนินงำนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส 
ให้แก่บุคลำกร 

จ ำนวนแผน จ ำนวน 1 แผน - จ ำนวน 1 แผน / ป ี
- บุคลำกรจ ำนวน
ทั้งหมดของ สคบ. 

 

มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันกำร
ทุจริตในหน่วยงำน
ประจ ำป ี

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงสังคมหน่วยงำนที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1. ด ำเนินกำรตำมกรอบ 
แนวทำงกำรป้องกันกำร 
รับสินบน (No Gift Policy) 

เพื่อเสริมสรำ้งสังคม
หน่วยงำนที่ไมท่นต่อ 
กำรทุจริต 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนิน 
ตำมกรอบแนวทำง
ป้องกันกำรรับ 
สินบน 

ทุกส ำนัก/กอง ทุกหน่วยงำนในระดบั
ส ำนัก/กอง ด ำเนินกำร
ตำมกรอบแนวทำง
ป้องกันกำรรับสนิบน 

บุคลำกรตระหนัก
และน ำเร่ืองควำม
ซื่อสัตย์สุจริตกำร 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสงัคม 
ไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทน โปร่งใส 
ม ำใช้ในกำรปฏบิัติ 
งำนอย่ำงเคร่งครัด 
รวมทั้งไม่กระท ำ 
กำรอันอำจน ำไปสู่ 
กำรเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ทุกส ำนัก/กอง 
 

 
 
 
 



๑๘ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

(จ ำนวนคน/กิจกรรม) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

๒. กำรเผยแพร่ควำมรู้  
สื่อประชำสัมพนัธ์เก่ียวกับ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

เพื่อเสริมสรำ้งสังคม
หน่วยงำนที่ไมท่นต่อ 
กำรทุจริต 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนิน 
ตำมกรอบแนวทำง
ป้องกันกำรรับ 
สินบน 

กำรเผยแพร่ควำมรู ้
สื่อประชำสัมพนัธ์ 
เกี่ยวกับกำรป้องกัน 
กำรทุจริตผ่ำน
ช่องทำงตำ่ง ๆ 
ครบถ้วนแล้ว 

มีกำรประชำสัมพนัธ์สื่อ 
Infographic นโยบำย 
“งดรับ งดให้ ของขวัญ 
ของก ำนัลทุกชนิด 
รวมถึงผลประโยชน ์
อ่ืนใดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในทุกโอกำส 
และทุกเทศกำล” 
ประจ ำปี 2565  
บนเว็บไซต์เพื่อรณรงค์
แนวทำงกำรป้องกัน
กำรรับสินบน  
(No Gift Policy) 
จ ำนวน ๑ คร้ัง/ป ี

บุคลำกรตระหนักรู้
ถึงแนวทำงป้องกัน
กำรรับสินบนและ 
มีจิตส ำนึกที่ดีใน 
กำรปฏิบัติหนำ้ที ่
โดยสุจริต 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- ทุกส ำนัก/กอง 
 

 
 
 


