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๑๑-๑ 
 

 

 
 
 

(ร่าง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรบัปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๑๑-๒ 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า               ๑๑-๓ 
๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          ๑๑-๓ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๑-๓ 
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๑-๔ 
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด          ๑๑-๕ 
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ         ๑๑-๖ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน          ๑๑-๖ 

การทุจริต 
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส       ๑๑-๑๐ 

การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ       ๑๑-๑๒ 

ในการด าเนนิคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์         ๑๑-๑๔ 
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน        ๑๑-๑๗ 

โครงการขนาดใหญ่ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย           ๑๑-๒๐ 
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๑๑-14 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  

ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่
ที่ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้
อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่อ่อนด้อยในความซื่อตรง 
(Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท าท่ีสะท้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในส่วนการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น จึงจ าเป็ นต้องให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้อง
สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน 
การรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้
เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที ่
ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไข 
การสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ ารวยผิดปกติ 

๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 
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๑๑-14 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  

ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่
ที่ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้
อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่อ่อนด้อยในความซื่อตรง 
(Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท าท่ีสะท้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในส่วนการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น จึงจ าเป็ นต้องให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้อง
สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน 
การรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้
เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที ่
ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไข 
การสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ ารวยผิดปกติ 

๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 

 

๑๑-15 

๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องด าเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕  

๒.๔)  หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔  

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม  
๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ 

ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของหน่วยงาน 
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔) 
๒) ขั้นตอนที่  ๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเ นินการจัดท า 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕) 
๓) ขั้นตอนที่  ๓  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดท าเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท า

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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๑๑-16 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
๕) ขั้นตอนที่  ๕  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยรับผิดชอบจัดท าและบริหารแผน 

ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกั ด โดยมุ่งเน้น 
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือแจ้งการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
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