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คำนำ
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 10 กําหนดให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่คณะรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบและประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ วมี ผลผู กพั นหน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ยวข้ อง
ที่ จะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ดทํ างบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณต้ องสอดคล้ องกั บ
แผนแม่บทด้วย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีจํานวนทั้งสิ้น 23 แผน ได้ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อวั น ที่ 18 เมษายน 2562 โดยในจํ านวน 23 แผนดั งกล่ าวรวมถึ งแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ
เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ช.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามที่สํ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
ในการนี้ . คณะกรรมการ.ป.ป.ช. ได้ มี คํ าสั่ ง .ที่ .392/2562 ลงวั นที่ 25 ธั นวาคม 2562 และคํ าสั่ ง ที่
73/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ
และมีผู้แทนจากหน่วยงานจากอัยการสูงสุด ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ร่ วมเป็น กรรมการ และคณะกรรมการขับเคลื่ อนแผนแม่บทฯ ได้เห็ นชอบให้ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกรอบที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกําหนด เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันสู่การปฏิบัติ บริหารการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ รวมทั้ง รายงานประเมินผลการดําเนินการโดยนําส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ประมวลผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
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แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 1

บทสรุปผู้บริหาร
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้ให้ความสาคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเรื่อง
“แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ” โดยมีสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2 รวมทั้ง
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ในส่ ว น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข
การทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption.Perceptions.Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 มีความ
สอดคล้องทั้งในระดับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมี
เป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในช่วงปี
2563 - 2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปราม
การทุจริต ดังนี้
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โดยมีแนวทางและชุดโครงการ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ
ชุดโครงการที่ ๑.๑ ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ชุดโครงการที่ ๑.2 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
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โดยมี โ ครงการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ
205.7507 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 42 โครงการ งบประมาณ 560.7156 ล้านบาท
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 76 โครงการ งบประมาณ 2,534.9827 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 146 โครงการ งบประมาณ 3,301.4490 ล้านบาท
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ชุดโครงการที่ 2.1 สร้างจิตสานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ชุดโครงการที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
ชุดโครงการที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
โดยมีโ ครงการร่ ว มขั บ เคลื่ อนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 181 โครงการ งบประมาณ
287.2133 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 192 โครงการ งบประมาณ 1,111.2979 ล้านบาท
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 159 โครงการ งบประมาณ 1,093.2726 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 532 โครงการ งบประมาณ 2,491.7838 ล้านบาท
แนวทางที่ 3 พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ชุดโครงการที่ ๓.๑ ยกระดับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และกากับจริยธรรมของ
นักการเมืองและพรรคการเมือง
ชุดโครงการที่ ๓.๒ ส่งเสริมการตรวจสอบและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
โดยมีโครงการร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 0.3300 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 โครงการ (ดาเนินการเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน) และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 6.000 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 10
โครงการ งบประมาณ 6.3300 ล้านบาท
แนวทางที่ 4 ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
ชุดโครงการที่ ๔.1 พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต
ชุดโครงการที่ ๔.๒ สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต
ชุดโครงการที่ ๔.๓ บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
โดยมี โ ครงการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 58 โครงการ งบประมาณ
310.8908 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 55 โครงการ งบประมาณ 377.8448 ล้านบาท
และปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ 284.2072 ล้ านบาท รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 158 โครงการ งบประมาณ 972.9428 ล้านบาท
แนวทางที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ชุดโครงการที่ ๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ชุดโครงการที่ ๕.๓ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.4 ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
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โดยมี โ ครงการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ
115.1109 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 20 โครงการ งบประมาณ 937.7930 ล้านบาท
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 17 โครงการ งบประมาณ 824.4198 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 57 โครงการ งบประมาณ 1,877.3237 ล้านบาท
แผนย่ อยการปราบปรามการทุจ ริ ต มีเป้า หมายให้ ก ารด าเนิน คดีทุ จริตมี ความรวดเร็ว เป็น ธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โดยแนวทางการพัฒนาและชุดโครงการ ดังนี้
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
ชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยมีโครงการร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2.8000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 7.1675 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 4 โครงการ (ดาเนิ น การเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน).รวมทั้งสิ้ น 11 โครงการ งบประมาณ
9.9675 ล้านบาท
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ชุดโครงการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยมีโครงการร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 58.5680
ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 85.4317 ล้านบาท และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 17 โครงการ งบประมาณ 74.2788 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
จานวน 34 โครงการ งบประมาณ 218.2785 ล้านบาท
แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
ชุดโครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
โดยมีโครงการร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 5.5920 ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 19.9718 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 3.7400 ล้านบาท รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 22 โครงการ
งบประมาณ 29.3038 ล้านบาท
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
สู่การปฏิบัติ มีกลไกผลักดัน คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมี พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยใช้ความ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในรูปแบบ Orchestra Model ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกุญแจ
สาคัญในการขับเคลื่อน โดยมีผู้นาที่ทาหน้าที่ผสานความร่วมมือร่วมใจ และผสานเป้าหมายที่แตกต่างให้ร้อยเรียง
และเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานรายไตรมาส และ
ประเมิ น ผลส าเร็ จ ระดั บ โครงการและภาพรวมเป็ น รายปี โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพัฒนาขึ้น

ส่วนที่

๒
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ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้ให้ความสาคัญกับความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเรื่อง
“แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ” โดย แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2 ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และด้านความมั่นคง
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
สอดคล้องและถ่ายทอดเป้าหมายทั้งระดับภาพรวมและระดับแผนย่อย รวมถึงแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ
1

2

มาตรา 28 ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้แ ผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตามประกาศพระราชโองการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3. พัฒนาค่ านิ ยมของนั กการเมื องให้ มีเจตนารมณ์ ที่ แน่วแน่ ในการท าตนเป็ นแบบอย่ างที่ ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4. ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
เป้าหมายของแผนย่อย
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
(3) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๒

แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในภาพรวม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) วัตถุประสงค์รวม
1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบ
เห็นการกระทาความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
2. ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ
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4. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน
ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทา
และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนาทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติ
เพิ่มเติม
(2) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙
๒.๒.๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับวัตถุประสงค์ เป้าหมายในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และเป้าหมาย และแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6
๑) วัตถุประสงค์ที่ 5
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส.ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวมที่ 6
มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๒.๔

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รวมถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้นโยบายที่ 11
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
รองรับวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ
๔) ตัวชี้วัด
1. ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
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๕) กลยุทธ์
1. นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
2. ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการของภาครัฐ
4. รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต
๒.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ทั้งในระดับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศาสตร์
2.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1) วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
2) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50
3) วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
4) ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต.(Corruption.Perceptions.Index.:.CPI).ของประเทศไทย
โดยสรุป แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้
แผนระดับที่ 1 : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายในประเทศ ที่ระบุว่าการทุจริตและ
ประพฤติมิ ช อบเป็ น ปั ญหาความมั่ น คงที่ส าคัญ ต้อ งมีก ารพั ฒ นาและเสริ มสร้ างกลไกที่ ส ามารถป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
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แผนระดับที่ 2 : สอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผน ได้แก่
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการฯ เป็น
แผนปฏิบัติ (Action Plan) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จึงสอดคล้องกับสาระสาคัญของแผนแม่บททุกประเด็น
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการฯ
สอดคล้องในระดับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกากับการบริหาร
หน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องในระดับวัตถุประสงค์
ในภาพรวม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส.ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา และเป้าหมายในภาพรวม การมีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายประการหนึ่ง คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ คือ ปลู กฝังให้ คนไทยไม่โ กง ป้องกันการทุจริต และ
ปราบปรามการทุจริต
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้ นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติที่ 9 ที่มุ่ง
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมทั้งแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
การทุจริต และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการของภาครัฐ
และรณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต
แผนระดับที่ 3 : สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีความสอดคล้องทั้งในระดับวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เมื่อสิ้นระยะของแผน โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
สูงกว่าร้อยละ 50 และวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม
กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้
กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
สร้ างสั งคมที่ ไม่ ทนต่ อการทุ จริ ต ยกระดั บเจตจ านงทางการเมื องในการต่ อต้ านการทุ จริ ต สกั ดกั้ นการทุ จริ ต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 9

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ

กับ แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2

๑. ด้านความมั่นคง

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

(๒๑) ประเด็น
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

นโยบายที่ 9
เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3

แผนระดับ 3

ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนย่อยการปราบปราม
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปี 61-65
1 ใน 54 /ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน

ปี 66-70
1 ใน 43 /ไม่ต่ากว่า 57 คะแนน

ปี 71-75
1 ใน 32 /ไม่ต่ากว่า 62 คะแนน

1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อย
เป้าหมาย
แผนย่อย

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
61-65

 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

66-70

71-75

76-80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
61-65

66-70

71-75

76-80

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
61-65

66-70

71-75

76-80

ร้อยละ 80
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 80
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

2. การปราบปรามการทุจริต

2.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
61-65

66-70

71-75

76-80

ลดลง
ร้อยละ
10

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
70

ลดลง
ร้อยละ
80

 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด

 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน

- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรือ่ งวินัย(ทุจริต)
61-65
66-70
71-75
76-80

ลดลง
ร้อยละ
10

ปี 76-80
1 ใน 20 /ไม่ต่ากว่า 73 คะแนน

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
70

ลดลง
ร้อยละ
80

- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
61-65

66-70

71-75

76-80

ลดลง
ร้อยละ
10

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
70

ลดลง
ร้อยละ
80

61-65

66-70

71-75

76-80

ไม่เกิน
ร้อยละ
25

ไม่เกิน
ร้อยละ
20

ไม่เกิน
ร้อยละ
15

ไม่เกิน
ร้อยละ
10

 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุ ริตถูกฟ้องกลับ
61-65

66-70

71-75

76-80

ไม่เกิน
ร้อยละ 4

ไม่เกิน
ร้อยละ 3

ไม่เกิน
ร้อยละ 2

ไม่เกิน
ร้อยละ 1

ของ
จานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ของ
จานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
61-65

66-70

71-75

76-80

ลดลง
ร้อยละ
25

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
80

ลดลง
ร้อยละ
90

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

ของ
จานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ของ
จานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ส่วนที่

๓

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 10

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็ นของแผนปฏิ บัติการด้านการต่อต้านการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
๓.๑.๑ การประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา การทุจริตในสังคมไทยได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อขายตาแหน่ง การปลอมแปลงเอกสาร การขู่เข็ญ
บังคับและให้สิ่งล่อใจ การยอมรับของขวัญ การไม่ ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมา การใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิด
การทุจ ริ ตการเลื อกตั้ ง และการมี ผ ลประโยชน์ ทับ ซ้ อน ได้ ป รับ เปลี่ ย นรู ป แบบและวิธี ก ารเป็น การทุ จริ ต ที่ มี
ความซับ ซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริ ตเชิงนโยบาย การแก้กฎหมายเพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ให้ แก่ตนเองและ
พวกพ้อง การใช้ อานาจและอิทธิ พลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย หรือกลไกในกระบวนการยุติธ รรม
การทาลาย การตรวจสอบอานาจรัฐ รวมทั้งการทุจริตในระดับประเทศผ่านข้อตกลงความร่วมมือ และการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ไทยในการทาธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมข้ามชาติ
ในบริบทอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
สาเหตุหลักที่ทาให้การทุจริตยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากสภาพพื้นฐานทางสังคม
ที่สั่งสมมา และเป็นพื้นฐานสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น 1
- ความสาคัญของพิธีกรรม เนื่องจากชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับเสนาบดีไทยสมัยอยุธยาต่างได้
ให้ข้อสังเกตว่า คนไทยให้ความสาคัญ แก่พิธีกรรมมาก และดูเหมือนจะให้ความสาคัญแก่สาระที่จะเจรจากันน้อย
สังคมไทยในปัจจุบันก็ให้ความสาคัญแก่พิธีกรรมมากกว่าเนื้อหา สังเกตได้จาก ในการจัดประชุมสาคัญ ๆ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ดาเนินการอาจให้ความสาคัญแก่ประเด็นที่ว่ า แจกันดอกไม้ควรตั้งที่ใด หรือใครควรนั่งที่ใด
จะรับประทานอาหารอะไรและอย่างไร มากกว่าเนื้อหาวาระการประชุมเสียอีก
- ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของสังคมไทยคือระบบอุปถัมภ์ และระบบเครือญาติ
เนื่องจากความคิดหลักในการปกครองของไทยคือ ควบคุมคนเป็นชั้น ๆ ไป ทาให้ทุกคนที่ไม่ใช่ข้าราชการและ
ลูกข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่หลวงหรือไพร่สมอยู่ในปกครองของเจ้าหมู่ ไพร่สมเป็นไพร่ที่
เป็นกาลังของเจ้านายและข้าราชการผู้มีบารมี จึงเท่ากับเข้าอยู่ในอุปถัมภ์ของเจ้าหมู่ ทาให้มีผู้คุ้มครอง ส่วนระบบเครือ
ญาติมีความสาคัญเพราะเครือญาติมีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลในตระกูลในระบบกฎหมายไทยโบราณ ผู้ใดได้ดี
เครือญาติก็มักได้ดีด้วยกัน ตกอับก็ตกอับด้วยกันทั้งหมด เช่น ในการถูกริบราชบาตร เป็นต้น ระบบอุปถัมภ์แ ละ
ระบบเครือญาติยังมีอิทธิพลในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเมืองและระบบราชการ ถือเป็นการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมที่เราเข้าใจได้จากการศึกษาพระไอยการต่าง ๆ ในกฎหมายตราสามดวง
1

วินัย พงศ์ศรีเพียร, กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ลาดับที่ ๑
"สถานภาพการกฎหมายตราสามดวง". (กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า,๒๕๔๗), ๒๙-๓๒.
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- ความเชื่อในไสยศาสตร์และวิญญาณนิยม ความเชื่อในไสยศาสตร์และวิญญาณนิยม ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนไทยทั่ ว ไป ดั ง เช่ น เมื่ อ ต้ อ ง “ต่ อพิ สู ท ” หรื อ พิ สู จ น์ ค วามจริ ง ขั้ น สุ ดท้ า ยเมื่ อ ขาด
พยานหลักฐานและพยานบุคคลที่ชี้ขาดไปทางใดทางหนึ่งได้ คู่ความก็อาจะเลือกหนทางของไสยศาสตร์เข้ามาเป็น
เครื่องช่วยตัดสิน เช่น ดาน้าลุยเพลิง หรือ ล้วงตะกั่ว เป็นต้น ดังปรากฏในพระไอยการพิสูจน์ดาน้าลุยเพลิง แต่คนไทย
ไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งเทวดา เพราะเมื่อเชิญภูติเชิญเทวดามาเป็นพยานในการพิสูจน์แล้ว หากเทวดาลาเอียงเข้าข้าง
คู่ความข้างหนึ่งข้างใด ก็มีคาสาปแช่งที่เป็นเงื่อนไขให้เทวดาตกนรกเหมือนกัน
จากสาเหตุหลักของปัญหาการทุจริ ตทาให้เห็นได้ว่า ตามหลักการของรัฐสมัยใหม่ คือการแยกรัฐ
ออกจากตั ว บุ ค คล โดยตั ว ของบุ ค คลต้ อ งแยกผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมออกจากกั น
คนในสังคมควรมีค่านิยมยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของไทยมีจุดเริ่มต้นจากผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) ในสมัยรัชกาลที่ ๔
และมี รู ป แบบของรั ฐสมั ยใหม่ ในสมั ยรั ชกาลที่ ๕ จนน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย กล่าวได้ว่า ระบบมีการปรับเปลี่ยน แต่วิธีคิดของคนในสังคม
ยั งไม่ป รั บ เปลี่ ย น กรอบความคิดยั ง ยึ ดกับ แนวความคิ ดแบบจารีต ที่ห ยั่ง รากฝั งลึ กในระดั บค่านิ ยม ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมที่ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวจากผลประโยชน์ส่วนรวม นาไปสู่
การกระทาอันเป็นการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบถือเป็นนโยบายสาคัญของทุกรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การดาเนินงาน
ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในลั กษณะที่ เป็ น การกาหนดกรอบทิ ศทางยุ ทธศาสตร์ อย่ างชั ดเจนริ เริ่ มขึ้ นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นแกนหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 2551 – ๒๕๕๕) ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และปัจจุบันเป็นช่วงของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 25๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ฝ่ายบริหาร
ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้มีการจัดทา
งบประมาณในลั กษณะบูร ณาการอย่ างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง แผนงานดังกล่าวมี แนวโน้มได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ตารางที่ 1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการด้านการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4
หน่วย : ล้านบาท

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

2564

533.5173

869.3032

883.9831

957.0451

2,679.0011

ที่มา : สานักงาน ป.ป.ช.

หมายเหตุ 1. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3 เป็นข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูลคาขอรับการจัดสรร

ผลจากการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ภาคส่วนต่าง ๆ มีความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
และให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตมากขึ้น โดยในฝ่ายบริหารได้มีการกาหนดนโยบาย แนวทาง กลไกผลักดัน
และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมก็มีความตื่นตัว เกิดเครือข่าย
ชุมชนที่ไม่ทนต่อการทุจริตและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริตในระดับพื้นที่
มากขึ้น ผ่านโครงการที่สาคัญ ได้แก่ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่มีการจัดตั้งชมรม STRONG –
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จิตพอเพียงต้านทุจริตในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทาหน้าที่จับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริต นอกจากนี้ ในส่วนของ
การดาเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดปลูกฝังการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้ กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เพื่อผลักดันการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีหน่วยงานที่นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้มากกว่า 38,000 แห่ง
สาหรับการดาเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัด การดาเนินงานคดี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จนทาให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับเป็นครั้งแรกที่สานักงาน ป.ป.ช. มีจานวนเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาต่ากว่าจานวน
เรื่องออก โดยมีเรื่องเข้ามา จานวน ๓,๒๗๘ เรื่อง ขณะที่มีเรื่องออก จานวน 5,105 เรื่อง หรือ ๑.5๕ เท่าของ
เรื่ องที่ เข้ า เรื่ องคงค้ างลดลงต่ อเนื่ องจากร้ อยละ 87.12 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ นร้ อยละ 73.84
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖2
หน่วย : เรื่อง
ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
2561
2562

จานวนเรื่องกล่าวหา
ยอด
คงค้าง
ยกมา

รับใหม่

รวม

9,522
10,954
13,925
15,362
16,232

3,051
5,382
4,896
4,622
3,285

12,573
16,336
18,821
19,984
19,517

เรื่องที่ดาเนินการเสร็จ
ส่งให้
ให้ข้อ ไม่รับ/ ไม่รับไว้ ส่งให้
ส่ง
ชี้มูล
พนักงาน
กล่าวหา ไม่ยกขึน้
ไต่สวน พนักงาน หน่วยงาน
สอบสวนและ
ความผิด
ตกไป พิจารณา ข้อเท็จจริง สอบสวน
อื่น หน่วยงานอื่น

147
225
250
408
299

92
111
131
134
95

86
57
48
40
2,055

962
1,363
2,082
2,223
1,299

19
32
33
59
37

313
623
915
768
355

120
965

รวม
1,619
2,411
3,459
3,752
5,105

เรื่อง
คงค้
าง
คงเหลือ
(ร้อยละ)
10,954
13,925
15,362
16,232
14,412

87.12
85.24
81.62
81.22
73.84

ที่มา : สานักงาน ป.ป.ช.

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ผลการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มทรงตัว ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption.Perceptions.Index:.CPI) ซึ่ ง ประเมิ น โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ . (Transparency
International : TI) ยังคงอยู่ในช่วงต่ากว่า 40 คะแนน โดยในปี พ.ศ. 2562 มีค่าคะแนน ๓๖ คะแนน อยู่ในลาดับที่
๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ คะแนนเท่ากับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อันดับต่าลง
จากอันดับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ ซึ่งประเด็นที่ยังคงเป็นจุดอ่อน
ของประเทศไทย ได้แก่ เรื่องสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความโปร่งใส
ในระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปัญหา
การจ่ายสินบนเพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยกัน พบว่า มีความรุนแรงเป็นลาดับที่สองรองจากประเทศเวียตนาม จากการสารวจของ Transparency Internation
ใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย เขมร อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียตนาม โดยมีบริการที่ต้องจ่ายสินบน
มากที่สุด คือ ตารวจ รองลงมา คือ โรงเรียนรัฐบาล2
2

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/peoples_experiences_corruption_implications_business_south_east_asia. 17 - 23.
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทฯ ประเด็น 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)
100
90
80
70
60
50
37.0 35.0 38.0 38.0 35.0 37.0 36.0 36.0
36.0 38.0 36.0
33.3 30.6
33.0 35.0 34.0 35.0 34.0
32.0 32.0 32.0 32.0 33.0
40
30.0
27.9
30
20
10
0

73
62

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
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2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
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2562
2563
2564
2565
2570
2575
2580

50

57

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580

หมายเหตุ: ในปี พ.ศ. 2538 – 2554 เป็นระบบคะแนน 1 – 10 ส่วนปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เป็นระบบคะแนน 1 – 100
โดยได้ปรับค่าคะแนนในแผนภาพ ปี พ.ศ. 2538 – 2554 เป็นระบบคะแนน 1 -100 เพื่อความสะดวกในการทาความเข้าใจ

ในระยะต่อไป กล่ าวได้ว่า การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีทิศทางระยะยาว
ที่ชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ถูก
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 และได้ถ่ายทอดสู่แผนระดับรองลงมา คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การมีภาครัฐที่มีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สะท้อนจากการตั้งค่าเป้าหมายยกระดับ CPI ที่ 73 คะแนนในปี 2580
อย่างไรก็ตาม ขณะที่พฤติกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ที่เอื้อให้เกิดการกระทาอันเป็นการทุจริตยังไม่เปลี่ยนแปลง
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นปัญหาและอุปสรรคขัดขวางการดาเนินงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ประกอบกับ การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา เพื่อแทนที่สิ่งเดิม หรือ
Disruptive Technology อาทิ คริปโทเคอร์เรนซี และปัญญาประดิษฐ์ นับเป็นช่องทางใหม่ที่ เอื้อให้เกิดการทุจริต
ทางด้านการเงินที่มีผลกระทบในวงกว้างและยากต่อการสกัดกั้น
ดังนั้น นอกเหนือจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ยังจาเป็นต้องมีการกาหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจน รวมทั้ง พัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนระดับรองอื่น ๆ โดยบูรณาการพันธกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทหน้ าที่ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และ
กาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
น าไปสู่ การแก้ ไขประเด็นที่เป็ นจุ ดอ่อนของประเทศไทยในการประเมิน ค่าดั ชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ได้แก่ สินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความโปร่งใส
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ในระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต อันเป็นเป้าหมายในภาพรวมของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศไทยในท้ายที่สุดตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย ประเด็นการประเมินที่ประเทศไทยได้คะแนนค่อนข้างต่า และแหล่งข้อมูล

๓.๑.2 ความจาเป็นของแผนปฏิบัติการฯ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ

จัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้ าน จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ... แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ...
คณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ จัดทาแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 23 ฉบับ โดยได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น (21) การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
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ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 120/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นด้วยกับ
การเสนอเป็นเจ้าภาพดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ในการประชุ มครั้งที่ 2/2562 เมื่อวั นที่ 28 ตุ ลาคม 2562 ตามที่ ส านั กงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่ง ที่ 392/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และคาสั่งที่
73/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ
และมีผู้แทนหน่วยงานจากอัยการสูงสุด ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ส านักงาน ป.ป.ช. มีกลไกและเครื่องมือ ในการขับเคลื่ อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู่การปฏิบัติโดยบูรณาการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ยึดเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนย่อย และแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นหลัก3 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติ
และบริหารการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๓.๒.2 ภาพรวม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม
เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 - 2565 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน

3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวมและเป้าหมายแต่ละด้าน รวมถึงแผนย่อย และแนวทางการพัฒนาเป็นไปตามที่
กาหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อ ต้านการทุ จริต และประพฤติ มิชอบซึ่ง คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้จัดทา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
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3.๒.๓ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ปี 2563 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 46
ปี 2564 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 48
ปี 2565 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมทีย่ ึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปี 2563 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 46
ปี 2564 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 48
ปี 2565 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ปี 2563 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
ปี 2564 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
ปี 2565 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๒.1
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 6
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 8
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ ๒.2
2.2.1
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 6
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 8
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 10
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2.2.๒
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วัดที่ ๒.3
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลง ร้อยละ 6
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลง ร้อยละ 8
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลง ร้อยละ 10
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลง ร้อยละ ๑๕
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลง ร้อยละ 20
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลง ร้อยละ 25

๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑) ปลูกและปลุก จิ ตสานึ กการเป็น พลเมืองที่ดี มี วัฒนธรรมสุจ ริ ต และการปลูกฝั ง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ โดยการ
- “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อ
การทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
๓.๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการ
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่ างเปิดเผย โปร่ งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
- สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๓.๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย โดยการ
- พัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมือง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
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๓.๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการ
- มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรม มาตรการ และเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต เชิงลึ ก
เฉพาะสาขา ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตการทุจริต เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- บูรณาการติดตามประเมินผล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการดาเนินโครงการ
๓.๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยการ
- น าระบบเทคโนโลยีเ ข้ามาใช้ส นับสนุนการปฏิบัติง านและให้ บริก ารข้อมู ล ดิจิ ทั ล
ที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใส และลดการใช้ดุลยพินิจ
- สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจ
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ
การบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน
- ส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้ มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
3.๒.๔ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
๑) เป้าหมาย
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทุจริต ที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกาหนด
ปี 2563 กระบวนการดาเนินคดีทุจริต ที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ปี 2564 กระบวนการดาเนินคดีทุจริต ที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติทกี่ ฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ ๓๕
ปี 2565 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ ๒๕
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โดยการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ปี 2563 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 6 ของ
จานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ปี 2564 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ
จานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ปี 2565 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๔ ของ
จานวนคดีที่ส่งฟ้อง
๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต

- ปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริต เข้าสู่ระบบดิจิทัล มาใช้ใน
กระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน
- บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการ
- ปรั บปรุ งขั้ นตอนการด าเนิ นการที่ ล่ าช้ าของหน่ วยงานในกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น เพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการ
จนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็ว เห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์
ของประชาชน
- บูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุง
ขั้น ตอนการด าเนิ น การที่ ล่ า ช้ าและซ้าซ้ อนกั นของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ งระบบ
ให้มีความรวดเร็ว
- บูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย
และมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามทรัพย์สินคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชน
ในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
๓.๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการ
- จัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต จาแนกตามประเภท
อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น โดยประมวลจากคดีการทุจริตและ
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของ
แต่ละหน่วยงานได้ศึกษา มีสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
- พัฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิง สหวิ ทยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
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๓.๒.5 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ในการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ ได้ให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของแผน
กับชุดโครงการที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยแต่ละชุดโครงการมีการจัดลาดับโครงการ/กิจกรรม เป็น
โครงการที่เป็นต้นทางหรือต้นน้า กลางทางหรือกลางน้า และปลายทางหรือปลายน้า โครงการในแต่ละชุดโครงการ
มีความเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ที่นาไปสู่ผลลัพธ์หรือ คุณค่าของการดาเนินงาน (Value.Chain) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการของสานักงบประมาณ แนวทางและชุดโครงการที่สนับสนุน การบรรลุ
เป้าหมาย มีดังนี้

แผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ
ชุดโครงการที่ ๑.๑ ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ชุดโครงการที่ ๑.2 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ชุดโครงการที่ 2.1 สร้างจิตสานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ชุดโครงการที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
ชุดโครงการที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
แนวทางที่ 3 พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ชุดโครงการที่ ๓.๑ ยกระดับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และกากับจริยธรรมของ
นักการเมืองและพรรคการเมือง
ชุดโครงการที่ ๓.๒ ส่งเสริมการตรวจสอบและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางที่ 4 ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
ชุดโครงการที่ ๔.1 พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต
ชุดโครงการที่ ๔.๒ สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต
ชุดโครงการที่ ๔.๓ บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
แนวทางที่ ๕ ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ชุดโครงการที่ ๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดการใช้
ดุลยพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ชุดโครงการที่ ๕.๓ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.4 ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต
ในภาครัฐ
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แผนย่อยด้านการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
ชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ชุดโครงการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
ชุดโครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านฯ ตามแผนภาพที่ 2
๓.๓

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

10,248,313,500 บาท

แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

10,248,313,500

-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

อื่นๆ
-

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนย่อย
๑) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63
๒๕64
๒๕65
919,295,700 2,987,651,300 4,742,882,300
-

วงเงินรวม
8,649,829,300
-

๒) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63
66,960,000
-

๒๕64
112,571,000
-

๒๕65
78,018,800
-

วงเงินรวม
257,549,800
-
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การสนับสนุนการดาเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๒๕63

๒๕64

๒๕65

วงเงินรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
จาแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐและสนั บสนุ น
ภาคเอกชนในการเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์
หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต
 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและค่าทดแทน ตามมาตรา 131
และเงินรางวัลตามมาตรา 137
 ค่า ใช้จ่ า ยในการคุ้มครองการปฏิบั ติงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ
หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 41
 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี
หน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

๒๕63
269,493,200

๒๕64
๕๗๑,๔๔๑,๒๐๐

๒๕65
วงเงินรวม
500,000,000 1,340,934,400

106,463,900

383,112,400

370,000,000

859,576,300

116,494,100

161,128,800

80,000,000

357,622,900

5,000,000

5,000,000

10,000,000

20,000,000

41,535,200

22,200,000

40,000,000

103,735,200

-

-

-

-

เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่นๆ

๓.๓.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามหน่วยงาน
1) ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

50

971

8,907.3791

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100.00

254
40
28
67
7
44
53
4
9
3
462

2,683.7492
3,320.2011
1,074.9998
752.6825
169.4276
165.6553
151.3749
110.0000
79.5898
40.0000
359.6989

30.13
37.27
12.07
8.45
1.90
1.86
1.70
1.23
0.89
0.45
4.04

1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6. สานักงาน ป.ป.ท.
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. ศปท. 35 หน่วยงาน
9. กระทรวงสาธารณสุข
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 40 หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
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2) ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

43

306
81
7
7
7
14
1
22
1
3
20
143

1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงมหาดไทย
5. สานักงาน ป.ป.ท.
6. ศปท. 35 หน่วยงาน
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. กรมประชาสัมพันธ์
9. กระทรวงสาธารณสุข
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 33 หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
986.2557
356.2830
169.4276
169.1118
95.8558
41.5790
35.0000
19.9183
14.4300
13.4125
12.8520
58.3857

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
36.12
17.18
17.15
9.72
4.22
3.55
2.02
1.46
1.36
1.30
5.92

2.1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

43

290
65
7
7
7
14
1
22
1
3
20
143

1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงมหาดไทย
5. สานักงาน ป.ป.ท.
6. ศปท. 35 หน่วยงาน
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. กรมประชาสัมพันธ์
9. กระทรวงสาธารณสุข
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 33 หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
919.2957
289.3230
169.4276
169.1118
95.8558
41.5790
35.0000
19.9183
14.4300
13.4125
12.8520
58.3857

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
31.46
18.43
18.40
10.43
4.52
3.81
2.17
1.57
1.46
1.40
6.35

2.2) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สานักงาน ป.ป.ช.

จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

1

16
16

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
66.9600
66.9600

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
100
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3) ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

46

337
86
13
9
36
17
6
17
1
2
1
149

1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สานักงาน ป.ป.ท.
6. กระทรวงสาธารณสุข
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. ศปท. 35 หน่วยงาน
9. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. กรมประชาสัมพันธ์
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 36 หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
3,100.2223
1,094.5384
776.7446
449.7436
416.1520
81.0930
66.1773
54.3891
35.0000
24.3000
14.0000
88.0843

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
35.31
25.05
14.51
13.42
2.62
2.13
1.75
1.13
0.78
0.45
2.84

3.1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวนหน่วยงาน
46
1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สานักงาน ป.ป.ท.
6. กระทรวงสาธารณสุข
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. ศปท. 35 หน่วยงาน
9. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. กรมประชาสัมพันธ์
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 36 หน่วยงาน

จานวนโครงการ

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

310
64
13
9
36
16
6
17
1
2
1
145

2,987.6513
988.0040
776.7446
449.7436
416.1520
77.3530
66.1773
54.3891
35.0000
24.3000
14.0000
85.7877

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
33.07
26.00
15.05
13.93
2.59
2.22
1.82
1.17
0.81
0.47
2.87

3.2) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวนหน่วยงาน

จานวนโครงการ

5

27
22
1
1
2
1

1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. สานักงาน ป.ป.ท.
3. สานักงาน ปปง.
4. สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. สานักงานอัยการสูงสุด

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
112.5710
106.5344
3.7400
1.6000
0.6966
-

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
94.64
3.32
1.42
0.62
-

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 25

4) ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนหน่วยงาน
44
1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สานักงาน ป.ป.ท.
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ศปท. 35 หน่วยงาน
8. สานักงาน ก.พ.ร.
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10. กระทรวงอุตสาหกรรม
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 34 หน่วยงาน

จานวนโครงการ

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

328
87
20
12
31
13
3
2
2
14
2
142

4,820.9011
1,232.9278
2,374.3447
529.4004
336.5305
42.9833
40.0000
40.0000
31.0000
77.0675
15.0000
101.6469

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
25.57
49.25
10.98
6.98
0.89
0.83
0.83
0.64
1.60
0.31
2.11

4.1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนหน่วยงาน
39
1. สานักงาน ป.ป.ช.
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ศปท. 35 หน่วยงาน
8. สานักงาน ป.ป.ท.
9. กระทรวงอุตสาหกรรม
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 29 หน่วยงาน

จานวนโครงการ

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

304
71
20
12
31
14
3
2
12
2
22
115

4,742.8823
1,164.4490
2,374.3447
529.4004
336.5305
77.0675
40.0000
40.0000
39.2433
15.0000
12.8770
113.9699

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
24.55
50.06
11.16
7.10
1.63
0.84
0.84
0.83
0.32
0.27
2.40

4.2) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.

12
สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ปปง.
สานักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานร่วมดาเนินการอื่น ๆ รวม 9 หน่วยงาน

จานวนโครงการ
24
16
1
1
6

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
78.0188
68.4788
5.8000
3.7400
-

สัดส่วนต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ร้อยละ)
100
87.77
7.43
4.80
-

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 26
แผนภาพความเชื
่อมโยงแผนปฏิ
บัตบิกตั าร
ด้าานการต่
นการทุ
ตและประพฤติ
แผนภาพความเชื
่อมโยงแผนปฏิ
กิ ารด้
นการต่ออต้ต้าานการทุ
จริจตริและประพฤติ
มิชอบมิชอบ
ประจาปีประจ
งบประมาณ
พ.ศ.
2563
2565
าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน
970
8,907.3791ล้าล้นบาท
านบาท
จานวน
328โครงการ
โครงการ งบประมาณ
งบประมาณ 4,776.9611
แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผนภาพที่ 2

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 1.1
ตัวชี้วดั ที่ 1.2

ตัวชี้วดั ที่ 1.3

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

2563
2564
2565
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่ สัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ ึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมทีย่ ึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
ร้อยละ 46
ร้อยละ 48
ร้อยละ 50
ร้อยละของประชาชนทีม่ ีวฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้อยละ 46
ร้อยละ 48
ร้อยละ 50
ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ 65
ร้อยละ 80

คดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง
ตัวชี้วดั ที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วดั ที่ 2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ตัวชี้วดั ที่ 2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลง
ตัวชี้วดั ที่ 2.3
จานวนคดีทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลง

(85 คะแนนขึน้ ไป)

(85 คะแนนขึน้ ไป)

(85 คะแนนขึน้ ไป)

ร้อยละ 6

ร้อยละ 8

ร้อยละ 10

ร้อยละ 6

ร้อยละ 8

ร้อยละ 10

ร้อยละ 6

ร้อยละ 8

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ที่ 1

ตัวชี้วดั ที่ 2

เป้าหมายที่ 2
ตัวชี้วดั ที่ 2.1

แนวทางการพัฒนา

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา

การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2563
2564
2565
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตทีจ่ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติทกี่ ฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตทีจ่ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติทกี่ ฎหมายกาหนด
ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 35 ไม่เกินร้อยละ 25
จานวนคดีอาญาทีห่ น่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีอาญาทีห่ น่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 6 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 4
ของจานวนคดี
ของจานวนคดี
ของจานวนคดี
ทีส่ ่งฟ้อง
ทีส่ ่งฟ้อง
ทีส่ ่งฟ้อง

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองทีด่ ี
มีวฒ
ั นธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน และประชาชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มี
ความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ทีส่ ่อไปในทางทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มี
เจตนารมณ์ทแี่ น่วแน่ใน
การทาตนเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับ "ระบบ" เพือ่
ลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่
เอื้อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไก
การปราบปราม
การทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ทีม่ ีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการ
องค์ความรู้
ด้านการปราบปราม
การทุจริต

จานวน 146 โครงการ

จานวน 533 โครงการ

จานวน 10 โครงการ

จานวน 158 โครงการ

จานวน 57 โครงการ

จานวน 11 โครงการ

จานวน 34 โครงการ

จานวน 22 โครงการ

3,301.4490 ล้านบาท

2,491.7838 ล้านบาท

6.3300 ล้านบาท

972.9428 ล้านบาท

1,877.3237 ล้านบาท

9.9675 ล้านบาท

218.2785 ล้านบาท

29.3038 ล้านบาท

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 27
แผนภาพความเชื
่อมโยงแผนปฏิ
บัตบิกัติการารด้ด้าานการต่
นการต่ออต้ต้าานการทุ
นการทุ
ตและประพฤติ
มิชอบ
แผนภาพความเชื
อ่ มโยงแผนปฏิ
จริจตริและประพฤติ
มชิ อบ
ประจ
พ.ศ. 2565
2563
ประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
จานวน
งบประมาณ4,776.9611
986.2557ล้ล้าานบาท
นบาท
จานวน305
328โครงการ
โครงการ งบประมาณ
แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 46
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 46
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.1
จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 6
ตัวชี้วัดที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 6
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 6
ตัวชี้วัดที่ 2.3
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 15

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน และประชาชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัตหิ น้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การทาตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับ "ระบบ" เพือ่
ลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่
เอือ้ ต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่

แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไก
การปราบปราม
การทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการ
องค์ความรู้
ด้านการปราบปราม
การทุจริต

จานวน 28 โครงการ

จานวน 181 โครงการ

จานวน 2 โครงการ

จานวน 58 โครงการ

จานวน 20 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

จานวน 8 โครงการ

จานวน 5 โครงการ

205.7507 ล้านบาท

287.2133 ล้านบาท

0.3300 ล้านบาท

310.8908 ล้านบาท

115.1109 ล้านบาท

2.8000 ล้านบาท

58.5680 ล้านบาท

5.5920 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดไม่เกินร้อยละ 50
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 6 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 28
แผนภาพความเชื
่อมโยงแผนปฏิ
บัตบิกัติการารด้ด้าานการต่
นการต่ออต้ต้าานการทุ
นการทุ
ตและประพฤติ
มิชอบ
แผนภาพความเชื
อ่ มโยงแผนปฏิ
จริจตริและประพฤติ
มชิ อบ
ประจ
พ.ศ. 2565
2564
ประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
จานวน
337
านบาท
จานวน
328โครงการ
โครงการ งบประมาณ
งบประมาณ 3,100..2223
4,776.9611 ล้าล้นบาท
แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 48
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 48
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.1
จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 8
ตัวชี้วัดที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 8
ตัวชี้วัดที่ 2.3
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 20

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน และประชาชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัตหิ น้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การทาตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับ "ระบบ" เพือ่
ลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่
เอือ้ ต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่

แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไก
การปราบปราม
การทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการ
องค์ความรู้
ด้านการปราบปราม
การทุจริต

จานวน 42 โครงการ

จานวน 192 โครงการ

จานวน 1 โครงการ

จานวน 55 โครงการ

จานวน 20 โครงการ

จานวน 4 โครงการ

จานวน 9 โครงการ

จานวน 14 โครงการ

560.7156 ล้านบาท

1,111.2979 ล้านบาท

-

377.8448 ล้านบาท

937.7930 ล้านบาท

7.1675 ล้านบาท

85.4317 ล้านบาท

19.9718 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดไม่เกินร้อยละ 35
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 29
แผนภาพความเชื
่อมโยงแผนปฏิ
บัตบิกัติการารด้ด้าานการต่
นการต่ออต้ต้าานการทุ
นการทุ
ตและประพฤติ
มิชอบ
แผนภาพความเชื
อ่ มโยงแผนปฏิ
จริจตริและประพฤติ
มชิ อบ
ประจ
พ.ศ. 2565
2565
ประจาปีาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
จานวน
328
4,820.9011ล้าล้นบาท
านบาท
จานวน
328โครงการ
โครงการ งบประมาณ
งบประมาณ 4,776.9611
แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.1
จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตในภาพลดลง ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ค่าเป้าหมาย
จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2.3
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีทุจริตที่เกีย่ วข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน และประชาชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัตหิ น้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การทาตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับ "ระบบ" เพือ่
ลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่
เอือ้ ต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่

แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของ
กระบวนการและกลไก
การปราบปราม
การทุจริต

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการ
องค์ความรู้
ด้านการปราบปราม
การทุจริต

จานวน 76 โครงการ

จานวน 159 โครงการ

จานวน 7 โครงการ

จานวน 45 โครงการ

จานวน 17 โครงการ

จานวน 4 โครงการ

จานวน 17 โครงการ

จานวน 3 โครงการ

2,534.9827 ล้านบาท

1,093.2726 ล้านบาท

6.0000 ล้านบาท

284.2072 ล้านบาท

824.4198 ล้านบาท

-

74.2788 ล้านบาท

3.7400 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดไม่เกินร้อยละ 25
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 4 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

หน่วยงานเจ้าภาพ :
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
งบประมาณ

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 30

โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่ สัตย์สุจริต
ตัวชีว้ ัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ ึดมัน่ ความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมทีย่ ึดมัน่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 46
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนทีม่ ีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 46
ตัวชีว้ ัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 หน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึน้ ไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 6

ตัวชีว้ ัดที่ 2.2 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลว่ากระทาการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 6
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 6

ตัวชีว้ ัดที่ 2.3 จานวนคดีทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวนคดีทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 15

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
ต้นน้า
โครงการ
8

กลางน้า
งบประมาณ
64.1051

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การติดตามการ
ใช้และผลสัมฤทธิใ์ นการใช้หลักสูตร และการขยายผล
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สานักงาน
ป.ป.ช.
8.5000

ปลายน้า

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

14

140.5890

6

1.0566

ชุดโครงการที่ 1.1 ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ในกลุม่ เด็กและเยาวชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
๑๐๑.๑๔๓๓ สานักงาน
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
การศึกษาขั้น
จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
พืน้ ฐาน
ปราบปรามการทุจริต

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง การทุจริต
ร่วมสมัย

สานักงาน
ป.ป.ช.
๐.๘๐๐๐

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 31
ต้นน้า
โครงการ
โครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กลางน้า
งบประมาณ
๐.๓๕๒๑

โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ปลายน้า
งบประมาณ
๔.๗๗๙๘

โครงการ e-learning หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๐.๙๐๐๐

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกเสือและ
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

๕.๓๔๖๐

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างนวัตกรรม การ
เรียนรู้จากพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๐.๑๙๙๐

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในบริบทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

๐.๔๐๐๐

โครงการจัดทาคูม่ ือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

๐.๐๒๐๐

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองทีด่ ีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุม่
เด็กและเยาวชน
โครงการสร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัย
โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

๑๕.๕๗๓๖

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต)

สานักงาน
ป.ป.ช.
๔๐.๐๐๐๐

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

โครงการ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ แห่งชาติเพือ่ ปลูกจิตสานึก
และตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติของการคอร์รัปชัน่

งบประมาณ
0.0500 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

โครงการ I don't cheat (ฉันไม่โกง)

0.0200 มหาวิทยาลัย

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมทีด่ ี

0.1800 มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตกับหน่วยงานภายนอก

0.0005 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์

เกษตรศาสตร์

สวนดุสติ

๖.๐๒๘๑ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

0.0300 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์

โครงการอบรมสร้างวินัยนักศึกษา ประจาปี 2563
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

0.0200
0.0480 มหาวิทยาลัย

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมปลูกฝังจิตสานึกไม่โกง และไม่ทนต่อต้าน
การทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

0.0500 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
ราชภัฏธนบุรี

ชุดโครงการที่ 1.2 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การป้องกันการทุจริต
0.4960 กรมส่งเสริม
และพัฒนา
และประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายคนพิการ
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการ ประชาธิปไตยการเมืองสีขาว

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0061 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

กลางน้า

ปลายน้า

งบประมาณ
๑๒.๐๐๐๐

โครงการ
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

งบประมาณ
2.5682 สป.กระทรวง

โครงการผลิตชุดการเรียนรู้และสือ่ ประชาสัมพันธ์
หลักธรรมาภิบาล

๑.๐๐๐๐

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วย
มิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

4.0860 ศูนย์คณุ ธรรม

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพือ่ ต่อต้านการทุจริต

1.1540

โครงการ

งบประมาณ

แรงงาน

(องค์การมหาชน)

สานักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มคี วามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
15

กลางน้า
งบประมาณ
98.2713

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
93

สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ
169.7345

โครงการ
73

ชุดโครงการที่ 2.1 สร้างจิตสานึกเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมีธรรมาภิบาล
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
กรม
14.4300
โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและ
ประชาสั
มพันธ์
ประพฤติมิชอบ

17.6750

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขากระบวนการยุติธรรม

4.7714

โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11

9.7010

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.1547

โครงการพัฒนาบุคลากรสายงานป้องกันการทุจริต
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ

3.2921
0.7500 สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการอบรมบุคลากรด้านวินัยข้าราชการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

0.1546
0.3678

โครงการปลุกจิตสานึกเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

0.5000

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต และ
ปลูกฝังค่านิยมสุจริตในการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

0.0131 สานักข่าวกรอง โครงการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าทีใ่ นการประพฤติปฏิบัติตน
แห่งชาติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต

สานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีเ่ พือ่ ให้ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่ ่อไปในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.0050

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฏีกา

0.0500

โครงการคนดีศรี สลน.
โครงการเดินตามรอยพระยุคลบาท

0.0100
0.0300

สานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

0.0023 สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
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ต้นน้า

กลางน้า

โครงการ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

งบประมาณ
0.2900

โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพือ่
ป้องกันการทุจริต

0.1012

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการต้านทุจริต

โครงการ
โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันการทุจริตด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0227

โครงการ
โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ/
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0.0187

0.1030

โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของภาครัฐใน
การต่อต้านการทุจริต

5.0069 สานักงาน
ก.พ.ร.

โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการเป็นข้าราชการทีด่ ี”
สาหรับข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของสานักงานฯ

1.1496

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

0.0200

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การลงทุน

โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าทีต่ าม
หลักคุณธรรม จริยธรรม

0.0551

โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้าง
ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส

0.1090

งานการสัมมนาสร้างวิทยาการเพือ่ เผยแพร่ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
กระทรวงกลาโหม

0.0881 สป.กระทรวง

กิจกรรมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
(M-Society Zero Tolerance พม.ไม่ทนต่อการทุจริต)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

0.0135 สป.กระทรวง

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธรรมาภิบาล

0.3000 องค์การตลาด

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และสร้างค่านิยมร่วมของ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรกระทรวง พม

0.0381 สป.กระทรวง

โครงการอบรมทางไกล (Conference)
เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

0.0058 กรมส่งเสริม

โครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย
ปฏิบัติราชการ

0.5000

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน

1.5000 สถาบันวิจยั

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรักษาวินัยในการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และการเบิกจ่าย
งบประมาณทีถ่ ูกต้อง”

0.4480

โครงการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ทีส่ ูง
(องค์การมหาชน)

0.0500

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

0.2500

สานักงาน
ธนานุเคราะห์

โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

0.1000 กรมทรัพยากร

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

0.1540

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน
ครอบครัว

โครงการจัดทาสือ่ สิง่ พิมพ์และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
ปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

0.1000

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฏีกา

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

กลาโหม

การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง
ของมนุษย์
สหกรณ์

และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู
(องค์การ
มหาชน)

ทางทะเล
และชายฝั่ง
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการให้ความรู้กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานและ
การใช้อานาจของผูป้ ฏิบัติงาน

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0500 สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน

โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัน
การกระทาผิด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ
0.5000

กิจกรรมสัญจรให้ความรู้และติดตามผลการดาเนินงานใน
การสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.3000

การประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมตาม
แนวทางของสานักงาน ก.พ.

0.2790

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะและสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต

0.0500

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุ
ใหม่อบรมหลักสูตร "สานึกข้าราชการไทยไม่โกง

0.1000

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง วินัย การปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

0.2300

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0.0800 สป.กระทวง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของกรม
พัฒนาทีด่ ิน

0.3400 กรมพัฒนาทีด่ นิ โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

0.0600

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตกรมทีด่ ิน

2.0116

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

0.4726 กรมส่งเสริม

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

เกษตรและ
สหกรณ์

กรมทีด่ นิ

สหกรณ์

0.0633

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี

โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าทีร่ ัฐสภา

0.1600

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

0.2145

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้กับ
บุคลากรสานักงานศาลรัฐธรรนูญ เพือ่ สร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญและผูส้ นับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ

0.2539

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

2.7060 สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการให้ความรู้ด้าน จริยธรรม วินัย ทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนสัญจร

ปลายน้า
งบประมาณ
0.1050

สานักงาน
การปฏิรูปทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Web Conference) โครงการการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

0.8000

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
เรื่อง ปลุกพลังสร้างคุณธรรมในการทางาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

0.1000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาผูป้ ฏิบัติงาน ด้าน
พัสดุ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
องค์กรทีด่ ี

0.2567

โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับวินัยข้าราชการ การปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ

0.0220 กรมควบคุม

โครงการเสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับการดาเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมเพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

6.0000 กรมทรัพยากร

โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้ได้ความรู้เกีย่ วกับการ
กระทาความผิดวินัยและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ

0.0500 กรมทรัพยากร

การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ - โครงการอบรมต่อต้าน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการขับเคลือ่ นต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าทีร่ ัฐ

0.2790 กรมส่งเสริม

0.5400

0.1000

สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
มลพิษ

น้า

3.0000

น้าบาดาล

0.0500

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ไม่ใช้งบประมาณ

กรมป่าไม้

โครงการ
โครงการการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
0.6400

โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.3500

โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

0.8000

องค์การ
จัดการน้าเสีย
การไฟฟ้า
นครหลวง

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 36
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปรับเปลีย่ นความคิด มีจิตสานึกและค่านิยมที่
ต่อต้านการทุจริตและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปลายน้า
งบประมาณ
1.7460

โครงการ
องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

โครงการพัฒนาจิตสานึกและความเข้มแข็งของกลไก
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

2.0000 สป.กระทรวง

โครงการเสริมสร้างความรู้ จิตสานึก และคุม้ ครอง
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคมุ้ กัน
ต้านทุจริต
โครงการปลูกจิตสานึกบุคลากรภาครัฐคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

0.5874

โครงการการบริหารจัดการความรู้เพือ่ นาพาองค์กรเป็น
องค์กรคุณธรรม กิจกรรม : เล่าสูก่ ันฟัง ครั้งที่ 1/2563
หลักสูตร : “เป็นข้าราชการต้องไม่โกง”
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะการเป็น
ข้าราชการทีด่ ีตามหลักการทรงงาน ร.9 หลักสูตร :
“หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ”

0.0210

โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทางานตามหลักการ
พอเพียง หลักสูตร : “การเป็นข้าราชการทีด่ ีบนหลักการ
พอเพียง” กรณีศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ

0.0342

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รม “การจัดทาคูม่ ือ
จรรยาบรรณข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรมปี พ.ศ. 2562” และจัดทาเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic book หรือ e - book)

0.0600

โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

พาณิชย์

กรมการค้า
ภายใน

0.3000 กรมทรัพยสิน
ทางปัญญา

0.0430 กรมส่งเสริม

การค้าระหว่าง
ประเทศ

0.0270

42.8044 สป.กระทรวง
มหาดไทย

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กิจกรรมให้ความรู้เกีย่ วกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากรใน
สังกัดกรมบังคับคดี
โครงการเสริมสร้างความรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวินัยและผลประโยชน์
ทับซ้อน
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาสาหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (โดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูก่ ารปฏิบัติ)
หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงานและชุมชน

ปลายน้า
งบประมาณ
10.7460

โครงการ
กรมการ
พัฒนาชุมชน

0.9640
0.0500 กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี

0.1200

สานักงาน
ป.ป.ส.

0.1679

กรมการ
จัดหางาน

0.4648 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

0.6900 สป.กระทรวง
วัฒนธรรม

0.2500 กรมศิลปากร

โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ยุคใหม่

0.0100 กรมส่งเสริม

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกีย่ วกับกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา

0.0063

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วัฒนธรรม

ไม่ใช้งบประมาณ

ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร

3.9800 สป.กระทรวง
ศึกษาธิการ

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
11.0002 สป.กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริต

1.2767

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย กิจกรรม พัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมอนามัย

1.1356 กรมอนามัย

โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

1.0000 สป. กระทรวง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความ
ภักดีต่อองค์กรเรื่อง กฎหมายปกครองสาหรับผูบ้ ริหาร
และผลประโยชน์ทับซ้อนในทางปกครอง
โครงการอบรม การพัฒนาระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของฝ่ายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0.2000 สานักงานการ

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

0.1000 มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริต เพือ่ การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

0.1000

โครงการสร้างความตระหนักถึงผลและโทษ
จากการทุจริต

0.0300 มหาวิทยาลัย

โครงการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ ในองค์กร

0.0150

โครงการปลูกจิตสานึกบุคลากรภาครัฐคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

0.0300

การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจยั และ
นวัตกรรม
วิจยั แห่งชาติ

0.2000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

0.0400 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์

ราชภัฏธนบุรี

นครพนม

โครงการ

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการ “การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร (สวทช.)
โครงการ “การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ของ สวทช. ตาม
หลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภมู ิข้าราชการสานึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ของสานักงาน กพ.”
โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิตตามหลักแผ่นดิน
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการการขยายผลโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการองค์กร STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

สานักงาน
ป.ป.ช.
3.6415

ปลายน้า
งบประมาณ
0.1500

โครงการ

0.0150 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

0.1885 มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

0.0025
0.4982

สานักงานราช
บัณฑิตยสภา

ชุดโครงการที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการต่อต้านการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
ศปท.
35.0000
โครงการองค์กร Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓๕
หน่วยงาน
ระดับองค์กร
โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและปราบปราม
การทุจริต
โครงการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.

งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
0.1000 แห่งชาติ

0.0672

สป.สานัก
นายกรัฐมนตรี

0.0100

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การลงทุน
2.3080 สป.กระทรวง
คมนาคม

0.0300 กรมทรัพยากร
น้าบาดาล

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในองค์กร

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0300

สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
การเสริมสร้างบุคลากรร่วมกันป้องกันการทุจริต

โครงการข้าราชการกรมการปกครองผูน้ าป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง
(DopaYoung Anti-Corruption)
กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมบุคลากรของหน่วยงานใน
การต่อต้านการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย และเครือข่าย
ร่วมพัฒนายกมาตรฐานบุคลากรภาครัฐ
โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลือ่ นประเทศไทย
ให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)
โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

70.2760

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0230 กรมส่งเสริม

โครงการ

งบประมาณ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

1.3414

กรม
การปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ สานักงาน

ป.ป.ส.
0.3385 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
สป.กระทรวง
0.4694
แรงงาน

0.0193

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ชุดโครงการที่ 2.3 เพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
10.5204
โครงการเพิม่ ศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริต
โครงการขับเคลือ่ นองค์กรคุณธรรม
ใน จังหวัด

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0325

สานักข่าว
กรองแห่งชาติ

องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

โครงการคลินิกให้คาปรึกษาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(โครงการคลินิก ITA) ประจาปีงบประมาณ

2.0277

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.7619

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดาเนินงานของ
องค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล (ITA)

1.5000

โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาครัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนทีม่ ีผลคะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด

1.2588

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

0.2648

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.2000 สป.กระทรวง

การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
0.0003

โครงการอบรมสัมมนาเพือ่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
โครงการประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาและวิเคราะห์
การกาหนดแนวทางและหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

0.4300

โครงการพัฒนาศักยภาพในการกากับ ติดตาม แนวทาง
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานขับเคลือ่ นในการ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่
คณะกรรมการ ITA ในด้านการเปิดเผยข้อมูล และการ
ป้องกันการทุจริต

0.2000

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สค.

0.1540

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน
ครอบครัว

โครงการให้ความรู้เพือ่ ยกระดับและพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ในการดาเนินงานของกรม ผส.

0.1792

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ของกรมพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กพ.
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กิจกรรมชีแ้ จงและทาความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพือ่ ให้ได้
คะแนน 85 คะแนนขึน้ ไป

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ
สานักงาน
ธนานุเคราะห์

0.2300

ไม่ใช้งบประมาณ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
กิจกรรมจัดทาแผนการดาเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแนวทางของสานักงาน
ป.ป.ช.

งบประมาณ
0.3500 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

0.0230 กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดาเนินงานเพือ่ ให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมฯ
ผ่านเกณฑ์คะแนนตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ สานักนโยบาย
และแผน
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมป่าไม้

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการสานักงานบังคับคดีใสสะอาด
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพือ่ รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity and Transparence Assessment
: ITA)

กรมป่าไม้
สป.กระทรวง
ดิจทิ ัล
เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
สป.กระทรวง
มหาดไทย

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้ และยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากรในกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ

กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่า แและ
พันธุ์พชื

0.2150 กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี
ไม่ใช้งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพือ่ รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0.0800 กรมพินิจและ

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

0.0700 สานักงาน
ป.ป.ส.

คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเพือ่
การยุตธิ รรม
แห่งประเทศ
ไทย (องค์การ
มหาชน)

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานเพือ่ ยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต

0.1486 สป.กระทรวง

โครงการกระทรวงแรงงานขับเคลือ่ นประเทศไทย
ใสสะอาดปราศจากทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)

0.4694

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.1486

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นการป้องกันการทุจริตเพือ่
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ

0.7145 สป.กระทรวง

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลือ่ นการป้องกัน
การทุจริตเพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

0.2555

แรงงาน

ศึกษาธิการ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ “การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment: ITA” ในการดาเนินงานของ สวทช
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website ของ
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินของหน่วยงานภาครัฐ และการ
ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม

งบประมาณ
1.4800 สป. กระทรวง
อุตสาหกรรม

1.7500
0.0100

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ไม่ใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

แผนงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.2700 สานักงาน
ปปง.

โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

0.1718

กิจกรรมการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานกลางความ
โปร่งใสตามทีอ่ งค์กรกลางกาหนด (สานักงาน ก.พ./
สานักงาน ป.ป.ช.) การประเมิน ITA

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ไม่ใช้งบประมาณ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

โครงการคุณธรรมนาองค์กร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการเคหะแห่งชาติ

1.2000 สานักงานการ
0.0500 เคหะแห่งชาติ

โครงการสร้างองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA
ของสานักงาน ป.ป.ช.

0.6000

การไฟฟ้า
นครหลวง

โครงการแผนงานยกระดับการดาเนินงาน
ด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)

0.1200

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

ไม่ใช้งบประมาณ

บ. กสท
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
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ต้นน้า

กลางน้า

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มเี จตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริต เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

-

โครงการ

-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

งบประมาณ

1
สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
โครงการ

-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

งบประมาณ

1
สานักงาน
ป.ป.ช.

การดาเนินการพัฒนาเกณฑ์ชวี้ ัดความเสีย่ ง
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขัน้ ตอนการพัฒนานโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

0.3300

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการกากับติดตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 "ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต"

0.3300

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานภาครัฐ
ต้นน้า
โครงการ
20
.

กลางน้า
งบประมาณ
46.0826

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพือ่ สกัดกัน้ การทุจริต
เชิงนโยบาย
โครงการสร้างเครื่องมือประเมินการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.3000

0.0500

ปลายน้า

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

26

203.0173

12

ชุดโครงการที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
0.8000
โครงการประกวดสือ่ ป้องกันการทุจริต
โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ
โครงการผลิตสือ่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

3.0500

งบประมาณ
61.7909

1.2000

สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน
ป.ป.ท.
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ต้นน้า

กลางน้า

โครงการ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสารสนเทศเพือ่
การประมวลผลข้อมูลภาครัฐ

งบประมาณ
16.4370

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลตามกรอบการกากับดูแลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Framework)

17.6370

โครงการพัฒนาระบบบริหารเพือ่ ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2.8646

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ
โครงการผลิตสือ่ รณรงค์เพือ่ สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต
ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 76 แห่ง
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษและจ้างผลิตและเผยแพร่
ข่าวสารเชิงสืบสวนเพือ่ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
6.3304

โครงการ

งบประมาณ

0.9534

สป.กระทรวง
ยุตธิ รรม

สานักงาน
ป.ป.ช.

ชุดโครงการที่ 4.2 สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพือ่ ลดความเสีย่ งในการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่องสถานการณ์การทุจริต
๑.๖๗๐๐
โครงการกากับติดตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการป้องกัน และการสร้างสังคมไทยไม่ทน
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ต่อการทุจริต

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพือ่ ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.3500

โครงการสารวจสถานการณ์การทุจริตและการรับรู้
การทุจริตในประเทศไทย

1.4350

โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดับชาติ
ภายใต้ หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สูป่ ระเทศไทย
ใสสะอาด ไทย ทัง้ ชาติต้านทุจริต"

2.5000

โครงการประเมินผลสาเร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3

2.3638

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทุจริต
โครงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพือ่ ประกอบการ
จัดทามาตรการ ความเห็น และ ข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันการทุจริต

0.1536
๐.๔๘๖๗

โครงการป้องกันการทุจริตในระดับพืน้ ที่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ ง ของสานักงาน ป.ป.ช.

๕.๒๓๓๖
1.1300

โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์กรณีตัวอย่างตาม
หลักธรรมาภิบาล

0.4200
0.3000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเรียนรู้
กระบวนการพัฒนามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๐.๙๗๐๐

โครงการขับเคลือ่ นกฎหมายและมาตรการสาหรับ
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน

0.2000

โครงการการประชุมรัฐภาคีประจาปี อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (Conference
of States Parties to the UNCAC)

1.3940

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนามาตรการ
เชิงรุกเพือ่ ป้องกันการทุจริต

๐.๓๘๐๐

โครงการประชุมคณะทางานว่าด้วยการต่อต้านการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศในการทาธุรกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Working Group on

1.1900

โครงการการประชุมประจาปีของ APEC
Anti-Corruption and Transparency Experts
Working Group (APEC ACT)

0.5000

Bribery in International Business Transactions)

1.6100
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการประชุมปฏิบัติการเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ ศปท.
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

กลางน้า
งบประมาณ
0.7500

สานักงาน
ป.ป.ท.

0.5000

โครงการ
โครงการประชุมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
อนุสัญญาUNCAC
โครงการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations

ปลายน้า
งบประมาณ
2.6640

โครงการ
โครงการประชุมประจาปี Anti-Corruption Initiative
for Asia and the Pacific

1.1680

โครงการวางระบบบริหารความเสีย่ งต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

งบประมาณ
0.4000

0.2016 สป. กระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดาเนินการ
แนวทางมาตรการทีเ่ ป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแล
การเคลือ่ นย้ายข้ามแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสาร
เปลีย่ นมือตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(UNCAC 2003)

0.2000

โครงการการประชุมเครือข่ายการปราบปรามและติดตาม
ทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (StAR/INTERPOL)

0.7000

พัฒนาแนวทางปฏิบัติทวั่ ไปของพนักงาน (General
Practical Guide) เพือ่ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ของพนักงานทุกคน

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
การทุจริต (ศูนย์ระดับพืน้ ที่)

2.1850

โครงการการประชุมเพือ่ ประสานงานคดีในการขอ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.4300

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา - กิจกรรมการบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

โครงการวิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตเพือ่ วางระบบการ
ดาเนินงาน

0.0275 สานักข่าวกรอง

โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission of

0.5500

แห่งชาติ

Crime Prevention and Criminal Justice)

โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝ่ายเลขานุการ
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตใน ภูมิภาคอาเซียน
(SEA-PAC Secretariat Meeting)
โครงการการประชุมหน่วยงานต่อต้านการทุจริตระดับ
นานาชาติ (Anti-Corruption Agency

0.9200

โครงการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

0.9820

0.3000

(International Anti-Corruption Conference: IACC)

โครงการประชุมความร่วมมือหน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามการุทจริต สานักงาน ป.ป.ช. ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

1.1271

ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันอนุญา
โตตุลาการ

52.8927

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านป้องกันการทุจริต
ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การเงินและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสานักงาน ป.ป.ช.
โครงการจัดทาหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชน
ในการกาหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ปลายน้า
งบประมาณ
0.2000

โครงการ

งบประมาณ

ชุดโครงการที่ 4.3 บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
1.1562
1.3234 สานักงาน
โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ
โครงการดาเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครอง
การตรวจเงิน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.5088

แผ่นดิน

0.2000

สานักงาน
ป.ป.ท.
กรมบัญชีกลาง

โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) สาหรับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีงบประมาณตัง้ แต่ 1,000 ล้าน
บาทขึน้ ไป
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
สาหรับโครงการทีม่ ีงบประมาณต่ากว่า 1,000
ล้านบาท

กิจกรรมการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติด้านการรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
กิจกรรมการตรวจสอบรายงานการเงินตาม พ.ร.บ.วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

สานักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน

0.2359

158.4827

กิจกรรมการตรวจสอบการป้องกันความเสียหาย

4.9977

กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเพือ่ การพัฒนา
การรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม
ตัวชีว้ ัดการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

0.1291
3.7500

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุ พินจิ ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ต้นน้า
โครงการ
8

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

กลางน้า
งบประมาณ
70.0085

โครงการ
9

ปลายน้า
งบประมาณ
43.9019

โครงการ
3

ชุดโครงการที่ 5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการปฏิบัติงานเพือ่ สร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.

งบประมาณ
1.2005

สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภารกิจด้านการป้องกันการ
ทุจริต

0.8704

โครงการบูรณาการการสือ่ สารเพือ่ ยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตสาธารณะ

2.5000

การกากับ ติดตามการดาเนินการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมสอดส่องและแจ้งเบาะแส)
กิจกรรมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต (ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.)

โครงการ

37.6495
10.0000

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

ชุดโครงการที่ 5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0551 สานักงาน
โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมความรู้เกีย่ วกับกฎ ระเบียบ
สภาความมั่นคง
และกฎหมายทีบ่ ังคับใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
แห่งชาติ
ประพฤติมิชอบ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในระบบ
e-GP ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

0.1800

สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

โครงการเพิม่ ความรู้ทักษะงานตรวจสอบภายใน

0.0086

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ชุดโครงการที่ 5.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพือ่ ลดการใช้ดุลยพินิจ
การกากับ ติดตามการดาเนินการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (Local Performance Assessment : LPA)

0.8446

โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บูรณา
การงานคุม้ ครองพยานของสานักงาน ป.ป.ท.

0.2500

โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

16.9140

0.2500

โครงการ ป.ป.ช.พบประชาชนและสือ่ มวลชน
ในส่วนภูมิภาค

0.8000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการด้านคุม้ ครองพยาน
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

สานักงาน
ป.ป.ท.

2.5682 สป. กระทรวง
แรงงาน

สานักงาน
ป.ป.ช.
ไม่ใช้งบประมาณ

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินการ

ชุดโครงการที่ 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับหมูบ่ ้าน
๔๐.๐๐๐๐ สป. กระทรวง โครงการปักหมุดพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการทุจริต
มหาดไทย
และชุมชน
0.5800 สานักงาน โครงการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการคุม้ ครองพยานและ
ผูแ้ จ้งเบาะแส (Whistleblower) ในกลุม่ ประเทศ CLMVT
ป.ป.ช.
การทุจริตกับหน่วยงานภายนอก

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางศาสนาใน
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

งบประมาณ

สป.กระทรวง
มหาดไทย

สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน
ป.ป.ช.
1.2000
0.0005

มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการจัดทาหลักสูตรอบรมเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

กลางน้า
งบประมาณ
0.4300

สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ
สร้างเครือข่ายและให้คาปรึกษาด้านการต่อต้าน
การทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0100

โครงการ

งบประมาณ

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย การด้าเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ ๕0
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุ ริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุ ริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 6 ของจานวนคดีที่สง่ ฟ้อง
แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
กลางน้า

ต้นน้า
โครงการ
2

งบประมาณ
2.8000

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
1
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต (AGMS)
(Dashboard)

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

2.8000

งบประมาณ
-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

การดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของ
เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ ินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปลายน้า
งบประมาณ
-

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

ไม่ใช้งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต้นน้า
โครงการ
3

กลางน้า
งบประมาณ
40.6300

โครงการ
5

ปลายน้า
งบประมาณ
17.9380

โครงการ
-

งบประมาณ
-
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการยืน่ บัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ ิน ตามมาตรา 130
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง (Database)
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Web Gateway)

ไม่ใช้งบประมาณ

31.9100
8.7200

ปลายน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

การดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
ผูม้ ีหน้าทีย่ นื่ บัญชี

งบประมาณ

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

15.2975

การดาเนินงานปราบปรามการทุจริต
ตามคูม่ ือการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
โครงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปราม
การทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาระบบ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ิน
โครงการสืบสวนปราบปรามเพือ่ ดาเนินการกับทรัพย์สิน
ของผูก้ ระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริตต่อ
หน้าทีต่ ามกฎหมายฟอกเงิน

๐.๗๑๐๕
๐.๓๓๐๐
1.6000 สานักงาน
ปปง.

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการปราบปรามการทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
5
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบ
ทรัพย์สิน" ระดับกลาง (รุ่นที่ 6)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบ
ทรัพย์สิน" ระดับสูง (รุ่นที่ 1)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไต่สวนคดีร่ารวย
ผิดปกติ” (รุ่นที่ 5) และ (รุ่นที่ 6)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561
โครงการฝีกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน
การสืบสวนและการข่าวกรองเชิงลึก รุ่นที่ 4 - 6

กลางน้า
งบประมาณ หน่วยงาน
5.5920
สานักงาน
1.1700 ป.ป.ช.
1.3700
1.4600
0.4820

1.1100

โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการ
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
-

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.
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โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่ สัตย์สุจริต
ตัวชีว้ ัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ ึดมัน่ ความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมทีย่ ึดมัน่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 48
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนทีม่ ีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 48
ตัวชีว้ ัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 หน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึน้ ไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ปี 2564 จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 8

ตัวชีว้ ัดที่ 2.2 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลว่ากระทาการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ปี 2564 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีถ่ ูกชีม้ ูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 8

ตัวชีว้ ัดที่ 2.3 จานวนคดีทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง

ค่าเป้าหมาย ปี 2564 จานวนคดีทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 20

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
ต้นน้า
โครงการ
8

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education Technology :
AC-Ed Tech)

กลางน้า
งบประมาณ
103.9570

15.7941

สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

28

420.7850

6

ชุดโครงการที่ 1.1 ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ในกลุม่ เด็กและเยาวชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
โครงการเยาวชนไทยไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ
๑๐.๕๗๒๕ ป.ป.ช.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
35.9736
.

5.4819

สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

กลางน้า
งบประมาณ
8.8300

โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในบริบทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองทีด่ ีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุม่
เด็กและเยาวชน
กิจกรรมสาหรับส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้านซื่อสัตย์เพือ่ ป้องกันการทุจริต “พินิจสร้างเด็กดี ตาม
วิถีความซื่อสัตย์”
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
1.2054

กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

40.9000

3.1986 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

221.1003 สป. กระทรวง
ศึกษาธิการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

11.1000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการพัฒนาลูกเสือ
ช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26.3910

โครงการการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่
ให้กับเยาวชนไทยยุคศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22.7736 มหาวิทยาลัย

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นครพนม

โครงการปลูกฝังจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

9.3716

โครงการ ปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ไม่โกงและไม่ทนต่อ
การทุจริต

๓.๐๐๐๐ มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัย
โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
โครงการอบรมสร้างวินัยนักศึกษา ประจาปี 2564

0.0300 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
กาแพงเพชร

0.0200

ราชภัฏ
เพชรบูรณ์

โครงการ
โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมเกีย่ วเนือ่ งจากงานวิจัย
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ
22.9736 มหาวิทยาลัย
นครพนม

โครงการรวมพลังเครือข่ายเยาวชนไทยต้านทุจริต จังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดตาก

๒.๐๐๐๐ มหาวิทยาลัย

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ แห่งชาติเพือ่ ปลูกจิตสานึก
และตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติของการคอร์รัปชัน่

0.0500 มหาวิทยาลัย

โครงการสือ่ สร้างสรรค์ทเี่ กลียดชังคนโกง

๕.๔๕๘๑ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
กาแพงเพชร

ราชภัฏ
นครราชสีมา
ราชภัฏ
จันทรเกษม

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 54
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

โครงการ

งบประมาณ

ราชภัฏสกลนคร

0.0500 มหาวิทยาลัย

โครงการสร้างต้นแบบผูน้ าเยาวชนสานึกดีสสู่ ังคม
ยุค ๔.๐ ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ (Young agent
of change)

3.0000

โครงการ ต้นกล้าวัคซีนความคิด
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมทีด่ ี

6.3000
0.1800 มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Moral development
school : MDS)

สานักงาน
ป.ป.ช.

งบประมาณ
0.0480 มหาวิทยาลัย

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พร้อมปลูกฝังจิตสานึกไม่โกง และไม่ทนต่อต้าน
การทุจริตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

ปลายน้า

ราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

เกษตรศาสตร์
0.0640 มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

๗.๒๔๙๕ กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

ชุดโครงการที่ 1.2 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการรณรงค์สร้างกระแสสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
21.6000

โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต)

40.0000

โครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจาปี 2564
โครงการจุดกระแสสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
โครงการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสูช่ ุมชน/หมูบ่ ้าน

12.0000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

3.0000 สานักงาน
ป.ป.ท.

14.6000
8.5650

โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่เครือข่าย
คนพิการ (ส่วนภูมิภาค)

8.5750
1.9220 กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการ ประชาธิปไตยการเมืองสีขาว

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0100 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบูรณ์

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 55
ต้นน้า

กลางน้า

โครงการ
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน

งบประมาณ
0.7068

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพือ่ ต่อต้านการทุจริต

3.4611

โครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้าง
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
สานักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ปลายน้า
งบประมาณ
8.2988 กรมการพัฒนา

โครงการ

งบประมาณ

ชุมชน

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

2.9080 สป. กระทรวง

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วย
มิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

6.1617 ศูนย์คณุ ธรรม

โครงการการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ในระดับชุมชน
โครงการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดีและมีวัฒนธรรม
สุจริตภายใต้พนื้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

0.7000 มหาวิทยาลัย

แรงงาน

(องค์การ
มหาชน)
กาฬสินธุ์

1.0650 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มคี วามใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
12

กลางน้า
งบประมาณ
146.3838

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการป้องกันการทุจริตด้วยหลักธรรมาภิบาลใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานป้องกันการ
ทุจริต" ระดับกลาง รุ่นที่ 4

โครงการ
103

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.7680

26.7000

1.0023

ปลายน้า
งบประมาณ
878.7739

โครงการ
77

ชุดโครงการที่ 2.1 สร้างจิตสานึกเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมีธรรมาภิบาล
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
0.8900
โครงการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
เกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
0.8997 สป.สานัก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและ
นายกรัฐมนตรี
จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

14.0000

กรม
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
85.7574

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าทีใ่ นการประพฤติ
ปฏิบัติตน มีความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ/
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0023

สานักข่าว
กรองแห่งชาติ

ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานสภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริต (Smart Prevention Officer) รุ่นที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

กลางน้า
งบประมาณ
5.8100
0.9130 สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปลายน้า
งบประมาณ
0.3000

โครงการอบรมบุคลากรด้านวินัยข้าราชการ

0.3000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)

0.1000

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต และ
ปลูกฝังค่านิยมสุจริตในการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

0.0131

โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันการทุจริตด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

โครงการ
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตของสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าทีต่ าม
หลักคุณธรรม จริยธรรม

0.0551

สานักงาน
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

โครงการขับเคลือ่ นประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ของ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

0.7810

สานักข่าว
กรองแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน

1.5000 สถาบันวิจยั

0.0227

โครงการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ทีส่ ูง
(องค์การมหาชน)

0.0500

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0.0187

0.0058 กรมส่งเสริม

โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตเพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐ

5.5000

สานักงาน
ก.พ.ร.

โครงการอบรมทางไกล (Conference)
เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

0.0200

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การลงทุน

โครงการจัดทาสือ่ สิง่ พิมพ์และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการ
ปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

0.1000

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริตด้วยศาสตร์พระราชา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.4420

สานักงาน
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

โครงการขับเคลือ่ นต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าทีร่ ัฐ

โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และด้านคุณธรรมจริยธรรม

0.3810

โครงการสัมมนาสร้างวิทยาการเพือ่ เผยแพร่ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
กระทรวงกลาโหม

0.0534

การจัดกิจกรรมสนทนาธรรม/กิจกรรมเสวนา/นิทรรศการ
หัวข้อ "รักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต"
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม

โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว

สานักงาน
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู

สหกรณ์

0.1000 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

ไม่ใช้งบประมาณ

กรมป่าไม้

0.1112

กรมการค้า
ต่างประเทศ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้าน
การทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0535

สานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ
กระทรวง
การคลัง

โครงการ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์
ช่องทางต่าง ๆ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

0.3557 สป.กระทรวง

โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กรมราชทัณฑ์

โครงการเสริมสร้างความรู้คคู่ ุณธรรมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบแก่บุคลากร
กระทรวง พม. ตามหลักธรรมาภิบาล

0.6500 สป. กระทรวง

โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค.

0.3500

สานักงาน
ธนานุเคราะห์

โครงการแรงงานยุคใหม่ร่วมสร้างสังคมไม่ทนทุจริต

0.5260 สป. กระทรวง

0.8000

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน
ครอบครัว

โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลือ่ นประเทศไทยให้
ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand)

0.5010

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ “สค. ยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม”

0.7950

โครงการแรงงานยุคใหม่ร่วมสร้างสังคมไม่ทนทุจริต

0.5260 กรมพัฒนาฝีมือ

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

2.6700

โครงการขับเคลือ่ นการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เครือข่ายครู
ภูมิปัญญาไทยเป็นฐาน

4.7820

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0.1114 สป.กระทรวง

โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของ
มหาวิทยาลัยนครพนม

2.4776 มหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

0.0400

โครงการปลูกจิตสานึกบุคลากรภาครัฐคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

0.0300

โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

1.6530 กรมปศุสตั ว์

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความ
ภักดีต่อองค์กรเรื่อง กฎหมายปกครองสาหรับผูบ้ ริหาร
และผลประโยชน์ทับซ้อนในทางปกครอง

0.2000 มหาวิทยาลัย

การท่องเทีย่ ว
และกีฬา

การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
คนพิการ

เกษตรและ
สหกรณ์

กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์

0.1636 กรมราชทัณฑ์

ไม่ใช้งบประมาณ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

แรงงาน

แรงงาน

สานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา

นครพนม

ราชภัฏ
นครราชสีมา
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
0.4726 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

โครงการ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

งบประมาณ
0.1000 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

0.4465

โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริต เพือ่ การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

0.1000

โครงการให้ความรู้คคู่ ุณธรรมสูก่ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0.3000 กรมหม่อนไหม

โครงการสร้างความตระหนักถึงผลและโทษจาก
การทุจริต

0.0300

โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับวินัยข้าราชการ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายเกีย่ วกับ
การปฏิ
บัตงิงเสริ
านของภาครั
กิจกรรมส่
มวินัยคุณฐธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและ

0.1500

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.2145

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้กับ
บุคลากรสานักงานศาลรัฐธรรนูญ เพือ่ สร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญและผูส้ นับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลา
การศาลรั
ฐธรรมนู
โครงการเสริ
มสร้าญงคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการ

3.0000 สานักงานศาล

0.0220 กรมควบคุม
มลพิษ

0.5000 กรมทรัพยากร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัน
การกระทาผิด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรการให้หรือการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อนื่ ใด

กรมทรัพยากร
ธรณี

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
โครงการเสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับการดาเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม

6.0000 กรมทรัพยากร
น้า

โครงการอบรมเพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

3.0000

โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้ได้ความรู้เกีย่ วกับ
การกระทาความผิดวินัยและการรักษาวินัยของ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐ

0.0500 กรมทรัพยากร

การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ - โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน

0.2790 กรมส่งเสริม

น้าบาดาล

0.0500

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

0.1718

รัฐธรรมนูญ

0.4531

องค์การ
คลังสินค้า

0.3500

การไฟฟ้า
นครหลวง

ทุจริตขององค์การคลังสินค้า
โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

0.8000
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการพัฒนาจิตสานึกและความเข้มแข็งของกลไก
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

ปลายน้า
งบประมาณ
2.0000 สป.กระทรวง
พาณิชย์

โครงการเสริมสร้างความรู้ จิตสานึก และคุม้ ครอง
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1.4872

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ เป็น
ข้าราชการทีด่ ีและไร้ทุจริต

3.0000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคมุ้ กัน
ต้านทุจริต
โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของบุคลากรในการป้องกันการทุจริต
โครงการสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผูป้ ฏิบัติงานให้มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรปลอดทุจริต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
จิตสานึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ สร้างคุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.)

กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ
1.0620 กรมทรัพยสิน
ทางปัญญา

0.3300

0.0626 กรมส่งเสริม

การค้าระหว่าง
ประเทศ

0.3140

สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
การค้า

44.9446 สป.กระทรวง
มหาดไทย

0.3167

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด กิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติใน
การทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสให้แก่
ข้าราชการและเครือข่ายผูน้ าการพัฒนาชุมชน

15.4995

กิจกรรมให้ความรู้เกีย่ วกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากรใน
สังกัดกรมบังคับคดี

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

0.3300

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมการค้า
ภายใน

กรมการ
พัฒนาชุมชน

0.0500 กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี

โครงการ

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าทีก่ รมบังคับคดี
โครงการฝึกอบรมผูป้ ฏิบัติงานราชทัณฑ์เพือ่ ขับเคลือ่ น
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน
(ราชธรรม ราชทัณฑ์)
โครงการปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กิจกรรมให้ความรู้เกีย่ วกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมการให้ความรู้เกีย่ วกับวินัยข้าราชการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดาเนินการทางวินัย
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิด ให้กับคณะกรรมการวินัยประจา
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

ปลายน้า
งบประมาณ
0.7320

โครงการ

0.3192 กรมราชทัณฑ์

0.2500 กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

0.1000
0.1500

0.2000
0.3500

โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ.

0.0700

สานักงาน
กิจการยุตธิ รรม

โครงการส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบัติงานเป็นคนดี

0.1109

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความรู้การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

0.1200

สานักงาน
ป.ป.ส.

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การบริหารงานของผูบ้ ริหารยุคใหม่
โครงการ DOE Zero Tolerance กรมการจัดหางานไม่
ทนต่อการทุจริต
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารยุคใหม่
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาสาหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

0.5780 สป.กระทรวง
แรงงาน

0.2633

กรมการ
จัดหางาน

0.5780 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

0.4648 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดการ

ปลายน้า
งบประมาณ
1.7784 สป.กระทรวง
1.2000 วัฒนธรรม
ไม่ใช้งบประมาณ

ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร
35.2000 สป.กระทรวง
ศึกษาธิการ

2.4334
39.9735
262.7749

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

0.7200

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
โครงการ การขยายผลโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

1.1448 กรมการแพทย์

โครงการยกระดับการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

1.5500 กรมอนามัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต

0.4140

สานักงาน
เลขาธิการ
คุรุสภา

2.9910 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

1.1000 สป. กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจยั และ
นวัตกรรม

สานักงาน
การวิจยั แห่งชาติ

โครงการ

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต

โครงการองค์กร STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

สานักงาน
ป.ป.ช.
3.6415

งบประมาณ
0.1375 มหาวิทยาลัย
1.2650 มหาวิทยาลัย

โครงการ “การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่ทน
ต่อการทุจริตของบุคลากร (สวทช.)

0.1500

งบประมาณ

ราชภัฎร้อยเอ็ด

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
0.1000 แห่งชาติ

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาคุณภาพใน
การอานวยความยุติธรรมเพือ่ ความโปร่งใส
และเป็นธรรม

0.6956

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าทีร่ ัฐสภา

0.3828

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ชุดโครงการที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการต่อต้านการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
ศปท.
35.0000
โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับองค์กร

35 หน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริม
จริยธรรมในองค์กร

โครงการ

ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

โครงการ “การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ของ สวทช.
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภมู ิข้าราชการสานึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ของสานักงาน กพ.”

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

ปลายน้า

0.8997

สป.สานัก
นายกรัฐมนตรี

0.9000

สานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร
พก.

0.7480 กรมส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.
โครงการ พอช. ร่วมมือ ร่วมใจ รู้ทันภัยการทุจริต

0.0300

และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ

0.0500 สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(องค์การ
มหาชน)

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 63
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและปราบปราม
การทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0100

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน

โครงการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตของ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

0.2698 สป.กระทรวง

โครงการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต

1.0000 สป. กระทรวง

การเสริมสร้างบุคลากรร่วมกันป้องกันการทุจริต

0.0230 กรมส่งเสริม

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ กรมทีด่ ิน

4.5479

กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมบุคลากรของหน่วยงานใน
การต่อต้านการทุจริต

การท่องเทีย่ ว
และกีฬา

การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กรมทีด่ ิน

ไม่ใช้งบประมาณ สานักงาน

ป.ป.ส.

โครงการกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.3320 สป.กระทรวง

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตแบบ
บูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม
หลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
อย่างยัง่ ยืน (3 กิจกรรมย่อย)

3.4005 กรมสนับสนุน

โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สาธารณสุข

บริการสุขภาพ

11.5000

ศูนย์
อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

0.1760

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

โครงการ
กิจกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นการดาเนินงานชมรม
“ดีเอสไอ ใสสะอาด”

งบประมาณ
0.0500 กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ
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ต้นน้า
โครงการ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กลางน้า
งบประมาณ

73.8490

โครงการ
โครงการ ผสานพลังมุง่ สูส่ านักงานเลขาธิการผูแ้ ทนราษฎร
Strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปลายน้า
งบประมาณ
0.5930

โครงการ

งบประมาณ

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

ชุดโครงการที่ 2.3 เพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
12.9902 ป.ป.ช.
โครงการเพิม่ ศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตใน
โครงการติดตามประเมินผลการยกระดับธรรมาภิบาลภาค
จังหวัด
ประชาสังคมในระดับการปกครองส่วนท้องที่

1.3700

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการคลินิกให้คาปรึกษาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(โครงการคลินิก ITA) ประจาปีงบประมาณ

5.7000

โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
การทุจริต

1.0131

โครงการขับเคลือ่ นองค์กรคุณธรรม

0.0325 สานักข่าวกรอง

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3.0000

โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ

0.6648

งานการสัมมนาจัดทาแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกระทรวงกลาโหม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2569

0.0881 สป. กระทรวง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

4.0000

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพือ่ การติดตามและขยายผล
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่บุคลากร สค.
เพือ่ การยกระดับการดาเนินงานของ สค.

0.2550

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน
ครอบครัว

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ITA ของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ

0.1000

กรมกิจการ
ผู้สงู อายุ

โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) สูม่ าตรฐานสากล

0.1500 กรมหม่อน
ไหม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน

10.0000

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ

7.0000 สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน

0.5671

โครงการปลุกจิตสานึกเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

8.0000

โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับ
การปกครองท้องที่

328.8866

กรม
การปกครอง

แห่งชาติ

กลาโหม
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
กิจกรรมการดาเนินการ/กิจกรรมตามแบบประเมิน ITA

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ สป.กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมจัดทาแผนการดาเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

0.3500 กรมทรัพยากร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแนวทาง
ของ สานักงาน ป.ป.ช.

0.0230 กรมส่งเสริม

ทางทะเลและ
ชายฝั่ง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดาเนินงานเพือ่ ให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมฯ ผ่านเกณฑ์
คะแนนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดาเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ สานักนโยบาย
และแผน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมป่าไม้

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้ และยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากรในกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพ

กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่า และ
พันธุ์พชื

กรมป่าไม้
สป.กระทรวง
ดิจทิ ัลเพือ่
เศรษฐกิจและ
สังคม

0.2150 กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการสานักงานบังคับคดีใสสะอาด
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพือ่ รองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparence
Assessment : ITA)
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพือ่ รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี
ไม่ใช้งบประมาณ

0.2000 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

ไม่ใช้งบประมาณ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

กิจกรรมการสร้างความตระหนักเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานกิจการ
ยุติธรรม

0.0300

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.0700 สานักงาน
ป.ป.ส.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สานักงาน
กิจการยุตธิ รรม

ไม่ใช้งบประมาณ สถาบันเพือ่ การ
ยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานเพือ่ ยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต

0.1520 สป.กระทรวง

โครงการกระทรวงแรงงานขับเคลือ่ นประเทศไทยใส
สะอาดปราศจากทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)
โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.5010

แรงงาน

0.1520
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นการป้องกันการทุจริตเพือ่
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
3.0490 สป. กระทรวง
ศึกษาธิการ

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลือ่ นการป้องกัน
การทุจริตเพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

1.7245

โครงการยกระดับคุณภาพคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสกศ. สูร่ ะบบราชการ 4.0

1.1082

โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา

53.7590 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

โครงการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต

1.3912 สป. กระทรวง

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ “การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment: ITA” ในการดาเนินงานของ สวทช

1.6275
0.0100

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website ของ
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินของหน่วยงานภาครัฐ
และการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม

อุตสาหกรรม

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

ไม่ใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

แผนงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.3030

สานักงาน
ปปง.

โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

0.3174

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
กิจกรรมการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานกลางความ
โปร่งใสตามทีอ่ งค์กรกลางกาหนด (สานักงาน ก.พ./
สานักงาน ป.ป.ช.) การประเมิน ITA

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ องค์การตลาด
เพือ่ เกษตรกร
ไม่ใช้งบประมาณ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของการเคหะแห่งชาติ

0.0500

สานักงาน
การเคหะ
แห่งชาติ

โครงการสร้างองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA
ของสานักงาน ป.ป.ช.
โครงการแผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ.
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)

0.6000

การไฟฟ้า
นครหลวง

0.1200

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

ไม่ใช้งบประมาณ

บ. กสท
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มเี จตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริต เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ต้นน้า
โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
-

1
สานักงาน
ป.ป.ช.

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
การดาเนินการพัฒนาเกณฑ์ชวี้ ัดความเสีย่ ง
ต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขัน้ ตอนการพัฒนานโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ
-

สานักงาน
ป.ป.ช.

การประเมินผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในหน่วยงานภาครัฐ
ต้นน้า
โครงการ
23

กลางน้า
งบประมาณ
282.2203

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
19

สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ
68.1735

โครงการ
13

ชุดโครงการที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการประสานความร่วมมือและเสริมสร้าง
โครงการประเมินกระบวนการการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพือ่ ลดคดีทุจริต
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบ
และประพฤติมิชอบของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ศึกษาเฉพาะ ภารกิจด้าน
การป้องกันการทุจริต และภารกิจสนับสนุน

โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือเพือ่ การป้องกันการทุจริต
(Smart Innovation for Smart Prevention)

0.4500

โครงการพัฒนาแผนทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการทุจริต
ในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.0010

โครงการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

0.9137

สป.กระทรวง
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

โครงการสารวจความเชือ่ มัน่ ของผูม้ ีส่วนได้เสียต่อการ
ดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1.4000

โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างโปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

1.0000

สานักงาน
ธนานุเคราะห์

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
การทุจริต

0.3000 กรมสอบสวน

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้จากพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการผลิตสือ่ รณรงค์เพือ่ สร้างกระแสต่อต้าน
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด 76 แห่ง

12.3750

โครงการศึกษาและพัฒนางานวิชาการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ

2.3000

15.2834
สานักงาน
ป.ป.ท.

คดีพเิ ศษ

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ

งบประมาณ
27.4510

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.3500

0.2000

สานักงาน
ป.ป.ท.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
โครงการพัฒนาระบบบริหารเพือ่ ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคดี
ความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดย
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”
โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริตในโครงการภาครัฐ

กลางน้า
งบประมาณ
1.0000

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

สป.กระทรวง
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

3.4430 สป. กระทรวง
ยุตธิ รรม

1.2500 กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

166.3878

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

62.0440

สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และ
ภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
มาตรการลดระดับการทุจริตในภาคการศึกษา
อาทิ การทุจริตเงินแป๊ะเจี๊ย ,เงินอุดหนุนเพื่อการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,กองทุนเพื่อการศึกษา ,ฟุตซอล ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,การเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

สานักงาน
ป.ป.ช.

ชุดโครงการที่ 4.2 สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพือ่ ลดความเสีย่ งในการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
12.1003
โครงการขับเคลือ่ นและติดตามมาตรการ
โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หวั ข้อ
"ผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดด้านการป้องกัน
การทุจริตตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

โครงการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

0.8000

โครงการป้องกันการทุจริตในระดับพืน้ ที่

โครงการสารวจสถานการณ์การทุจริตและการรับรู้การ
ทุจริตในประเทศไทย

2.5000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง
แนวทางการป้องกันการทุจริตจากการดาเนินธุรกรรมทาง
การเงินสมัยใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

13.2243
3.2000

โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity
Awards)
โครงการการประชุมเครือข่ายการ ปราบปรามและ
ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่าง ประเทศ (StAR/INTERPOL)

2.1800

1.1040
0.5500

สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทุจริต

กลางน้า
งบประมาณ
0.4986

โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ในหน่วยงานภาครัฐ

1.2000

โครงการศึกษามาตรการเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ ง ของสานักงาน ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ
1.2280

โครงการ
โครงการการประชุมประจาปีของ APEC
Anti-Corruption and Transparency Experts
Working Group (APEC ACT)

งบประมาณ
1.6840

โครงการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
เกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม

0.8900

โครงการประชุมประจาปีของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (ASEN-PAC
Secretariat Meeting)

0.1550

1.0000

โครงการประชุมคณะทางานว่าด้วยการต่อต้านการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต่างประเทศในการทาธุรกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Working Group on
Bribery in International Business Transactions)

0.9300

โครงการประชุมประจาปี Anti-Corruption Initiative
for Asia and the Pacific

0.3950

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
(ศูนย์ระดับเขตพืน้ ที่)

5.3600

โครงการประชุมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
อนุสัญญา UNCAC

1.6500

โครงการประชุมประจาปีของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (ASEN-PAC Principals
Meeting)

0.2300

โครงการวิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตเพือ่ วางระบบ
การดาเนินงาน

0.0275

โครงการการประชุมเพือ่ ประสานงานคดีในการขอความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ/การดาเนินงานในฐานะ
รัฐภาคี ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.และสถาบันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International

2.1900

โครงการประเมินความเสีย่ งการทุจริตในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานตาม “มาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจาฯ 5 ด้าน”

0.1000 กรมหม่อนไหม

สานักงาน
ป.ป.ท.

สานักข่าว
กรองแห่งชาติ

0.7200

0.1830 กรมราชทัณฑ์

Anti-Corruption Conference: IACC)

โครงการขับเคลือ่ นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 - 2580)
โครงการสัมมนาอนุกรรมการสถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจาปี
2564 ในการยกระดับสถาบันฯ ตามแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการขับเคลือ่ นกฎหมายและมาตรการสาหรับ
นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน

0.7882

1.1090

0.2000

โครงการประเมินผลสัมฤทธิม์ าตรการและกลไกการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

20.0000

มหาวิทยาลัย
มหิดล
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการหลักสูตรบรรษัทภิบาลให้ความรู้แก่ภาคเอกชน
ในการกาหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

โครงการ
โครงการประเมินความเสีย่ งการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการตามมาตรการเพือ่ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและ
ป้องกันการทุจริตของข้าราชการฝ่ายอัยการ

ปลายน้า
งบประมาณ
27.7300

โครงการ

งบประมาณ

สานักงาน
ป.ป.ท.
สานักงาน
คณะกรรมการ
อัยการ

ชุดโครงการที่ 4.3 บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
ไม่ใช้งบประมาณ
กรมพัฒนา
1.0000 สานักงาน โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
โครงการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้กับหน่วยงานทีป่ ฏิบัติงาน
ที
ด
่
น
ิ
ป.ป.ท.
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
เกีย่ วข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.3200 กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ

กรมบัญชีกลาง

โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) สาหรับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีงบประมาณตัง้ แต่ 1,000 ล้าน
บาทขึน้ ไป
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
สาหรับโครงการทีม่ ีงบประมาณต่ากว่า 1,000
ล้านบาท
โครงการ ศึกษาและจัดทาแนวทางการป้องกันและกาจัด
คอรัปชัน่ ในการทา EIA ของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ
และเมืองขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนในประเทศไทย

0.9000

มหาวิทยาลัย
มหิดล

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุ พินจิ ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ต้นน้า
โครงการ
5

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

กลางน้า
งบประมาณ
608.1769

ปลายน้า

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

10

310.6161

5

ชุดโครงการที่ 5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการปฏิบัติงานเพือ่ สร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.

งบประมาณ
19.0000

สานักงาน
ป.ป.ช.

แผนปฏิบตั กิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 73
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการบูรณาการการสือ่ สารเพือ่ ยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตสาธารณะ

โครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.
2.5000

สานักงาน
ป.ป.ช.

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมสอดส่องและแจ้งเบาะแส)
กิจกรรมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต
(ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.)
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางศาสนาเพือ่ สร้างแนว
ทางการต่อต้านทุจริต

100.1102
500.0000

3.2917

งบประมาณ

โครงการ
โครงการติดตามสถานการณ์ปัญหาการทุจริตผ่านสือ่
สังคมออนไลน์ (Social Media Montoring)

ชุดโครงการที่ 5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมความรู้เกีย่ วกับกฎ ระเบียบ
0.0551 สานักงานสภา
ความมั่นคง
และกฎหมายทีบ่ ังคับใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
แห่งชาติ
ประพฤติมิชอบ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เพือ่ ลดปัญหาการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ใน
หน่วยงานภาครัฐ
โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการประกอบธุรกิจ
น้ามันเชือ้ เพลิง
โครงการการปรับตัวองค์การภาครัฐ องค์กรท้องถิน่ เพือ่
การเปลีย่ นแปลง

การกากับ ติดตามการดาเนินการ

ปลายน้า

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (Local Performance Assessment : LPA)

สานักงาน
ป.ป.ช.
ไม่ใช้งบประมาณ

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กรม
บัญชีกลาง
2.1530 กรมธุรกิจ
พลังงาน
250.0000

สานักงาน
การวิจยั แห่งชาติ

ชุดโครงการที่ 5.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพือ่ ลดการใช้ดุลยพินิจ
การกากับ ติดตามการดาเนินการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินการ

ชุดโครงการที่ 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
40.0000 สป. กระทรวง โครงการปักหมุดพืน้ ทีเ่ สีย่ งต้านทุจริต
มหาดไทย
ระดับหมูบ่ ้านและชุมชน
0.3000 สานักงาน โครงการ ป.ป.ช.พบประชาชนและสือ่ มวลชน
โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บูรณา
การงานคุม้ ครองพยานของสานักงาน ป.ป.ท.
ป.ป.ท.
ในส่วนภูมิภาค
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการด้านคุม้ ครองพยาน

งบประมาณ
8.0000

0.3000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

สานักงาน
ป.ป.ช.

สานักงาน
ป.ป.ช.
1.2000
1.6000

8.2000

สานักงาน
ป.ป.ท.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการขับเคลือ่ นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560

กลางน้า
งบประมาณ
2.2750

สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

ปลายน้า
งบประมาณ
2.9080 สป. กระทรวง

โครงการ

งบประมาณ

แรงงาน

โครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบอย่างยัง่ ยืน

12.8000

ศูนย์
อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การตรวจเงินแผ่นดิน

2.1000

สานักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย การด้าเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 3๕
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุ ริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุ ริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจานวนคดีที่สง่ ฟ้อง
แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โครงการ
2

ต้นน้า

งบประมาณ
7.1675

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาปรับปรุงการเชือ่ มโยงข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลคดีทุจริต (AGMS)

โครงการ
2
สานักงาน
ป.ป.ช.

ไม่ใช้งบประมาณ

กลางน้า

งบประมาณ

โครงการ
-

-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเรื่องการขอคืน
ทรัพย์และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างประเทศ

สานักงาน
ต่างประเทศ
สานักงาน
อัยการสูงสุด

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

ปลายน้า

งบประมาณ

สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
1 การทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กลางน้า
งบประมาณ
7.1675

โครงการ
โครงการรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานราชการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

กองบังคับ
การป้องกัน
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต้นน้า
โครงการ
4

กลางน้า
งบประมาณ
52.0691

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการยืน่ บัญชีทรัพย์สิน
และหนี
ส้ ิน ตามมาตรา 130
1
โครงการจัดหาอุปกรณ์สาหรับพัฒนาและทดสอบระบบ
สารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (National
Data Center)

โครงการ
5
สานักงาน
ป.ป.ช.

ไม่ใช้งบประมาณ

6.7782

ปลายน้า
งบประมาณ
33.3626

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การเงินและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสานักงาน ป.ป.ช.

1.1562

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ิน

๐.๓๓๕๘

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
เพือ่ รองรับการยืน่ บัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของระบบ

25.6629

การดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

๒๙.๕๗๔๐

โครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และตรวจจับการละเมิด
ความมัน่ คงปลอดภัยของสานักงาน ป.ป.ช. แบบ Real
Time (ISO 27001:2013)

19.6280

โครงการบูรณาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบังคับใช้กฎหมายด้าน
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0.6966

โครงการสืบสวนปราบปรามเพือ่ ดาเนินการกับทรัพย์สิน
ของผูก้ ระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีห่ รือทุจริตต่อ
หน้าทีต่ ามกฎหมายฟอกเงิน

1.6000 สานักงาน
ปปง.

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

งบประมาณ
สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการปราบปรามการทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
14

กลางน้า
งบประมาณ
19.9718

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการ
ตรวจสอบและไต่สวนของพนักงานไต่สวน” รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพพนักงานไต่สวน
ระดับกลางรุ่นที่ 13 - 15
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคและกระบวนการ
ยุติธรรมในการดาเนินคดีร่ารวยผิดปกติ”(รุ่นที่ 1)

0.6350

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไต่สวนคดีร่ารวย
ผิดปกติ” (รุ่นที่ 7) และ (รุ่นที่ 8)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา
ในการตรวจสอบและไต่สวนสาหรับพนักงานไต่สวน”
รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน” รุ่นที่ 1
โครงการเพิม่ ศักยภาพของเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน
ในการสอบปากคา (รุ่นที่ 1)
โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการดาเนินคดีทุจริตใน
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
โครงการฝึกอบรมการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
ข้าราชการ สานักงาน ป.ป.ช.” (รุ่นที่ 1)
โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ ินแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

1.2380

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการไต่สวนคดีที่
เกีย่ วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

0.8720

2.9940
0.4820

0.5570

0.6838
0.3700
2.1500
0.1920
2.3250

โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการ
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนาเสนอด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีข่ อง
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในเขตพืน้ ทีภ่ าค 1-9
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ท.

กลางน้า
งบประมาณ
0.3760

3.3570
3.7400 สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ
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โครงการภายใต้ แผนปฏิบัตกิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 50
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มวี ฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ร้อยละ 50
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ปี2565 จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 10

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถกู ชี้มลู เรือ่ งวินัย (ทุจริต)
2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถกู ชี้มลู ว่ากระทาการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถกู ชี้มลู เรือ่ งวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถกู ชี้มลู ว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 10

ตัวชี้วดั ที่ 2.3 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
ต้นน้า
โครงการ
16
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการสร้างและทดลองใช้ชดุ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
และสื่อการเรียนรูช้ ดุ ใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความผันผวนของเทคโนโลยี (disruption)
โครงการผลักดันการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในสถานศึกษา
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้าง
digital citizen (โครงการ Big rock)

กลางน้า
งบประมาณ
205.8000

3.0000

โครงการ
41
สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ
1,243.5617

ชุดโครงการที่ 1.1 ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการเยาวชนไทยไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ
10.0000

10.0000

โครงการค่ายเยาวชนจิตพอเพียงต้านทุจริต

1.5000

10.0000

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในภารกิจ
ตรวจสอบทรัพย์สิน

0.5000

โครงการ
19
การประเมินผลความสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรือ่ ง การทุจริต
ร่วมสมัย
โครงการประเมินผลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการรวมพลังจิตพอเพียงต้านทุจริตในสถานศึกษา

งบประมาณ
1,085.6210

1.0000

100.0000
5.0000

สานักงาน
ป.ป.ช.

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 79
ต้นน้า
โครงการ
โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา

งบประมาณ
5.0000

โครงการพัฒนาชุดความรูส้ าหรับเด็กและเยาวชน

15.0000

กลางน้า
โครงการ
โครงการศูนย์ให้คาปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ปลายน้า
โครงการ
โครงการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาชนใน
การป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
0.3500

งบประมาณ
5.4819

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรูใ้ นการป้องกันการทุจริต

265.3203 สป.กระทรวง

โครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมการต่อต้าน
ทุจริตของเด็กและเยาวชน

2.0000

โครงการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

0.7000

ศึกษาธิการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างนวัตกรรม การ
เรียนรูจ้ ากพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

0.2000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อยึดความ
ซื่อสัตย์สุจริต

300.0000

โครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์
ต่อต้านการทุจริต ๕ ภูมภิ าค

0.5000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความตระหนักรูใ้ นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

150.0000

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตใน
เด็กและเยาวชนไทย

5.5000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

45.0000

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

โครงการเด็กและเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

5.5000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

20.0000

โครงการสารวจเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สุจริต

20.0000

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

130.0000 มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ

สานักงาน
ป.ป.ช./
ภาค/สปจ.

สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

100.0000

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

โครงการศึกษาธิการรวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

45.0000

สานักงาน
ส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมเกี่ยวเนื่องจากงานวิจยั
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นใน
มหาวิทยาลัยของรัฐให้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

1.1100

สถาบัน
พระบรม
ราชชนก

โครงการรวมพลังเครือข่ายเยาวชนไทยต้านทุจริตจังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดตาก

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชร

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กิจกรรม
ปลูกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดมี วี ฒ
ั นธรรมสุจริตในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน

7.7000 กรมกิจการเด็ก

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติเพื่อปลูกจิตสานึก
และตระหนักรูถ้ งึ ภัยพิบัตขิ องการคอร์รัปชั่น

0.0500 มหาวิทยาลัย

และเยาวชน

874.7055 สป.กระทรวง
ศึกษาธิการ

22.9736 มหาวิทยาลัย
นครพนม

ราชภัฏ
นครราชสีมา

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 80
ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
กิจกรรมสาหรับส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ซื่อสัตย์เพื่อป้องกันการทุจริต “พินิจสร้างเด็กดี ตามวิถี
ความซื่อสัตย์”
โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสุจริต รูจ้ กั คิดแยกแยะ
โครงการสร้างจิตสานึกให้มคี วามซื่อสัตย์
สุจริตด้วยมิตทิ างวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการการอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการใช้
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้กบั เยาวชนไทยยุคศตวรรษที่ 21 ใน
สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาไม่โกง
ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัย
โปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
โครงการ SMART LEADER For Anti Corruption
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันและปราม
ปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในสถานศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ พร้อม
ปลูกฝังจิตสานึกไม่โกง และไม่ทนต่อต้านการทุจริตให้กบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปลายน้า
งบประมาณ
1.5000 กรมพินจิ และ

คุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่
สถาบั
นบัณฑิต
0.5000
พัฒนศิลป์

77.5000

0.5000
110.0000

สถาบัน
อุดมศึกษา
ภายใต้ภารกิจ
กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

22.7736 มหาวิทยาลัย
นครพนม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย

0.0300 ราชภัฏเพชรบูรณ์
0.2223
0.0480 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

0.0500 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

โครงการ

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 81
ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
โครงการ
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกและสร้างค่านิยมที่ดี

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต)
โครงการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกต่อต้านการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การดาเนินการนาหลักการเรือ่ งการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสู่การปฏิบัตใิ น
สังคมไทยเพื่อลดความเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์

สานักงาน
ป.ป.ช.
4.0000

ปลายน้า
งบประมาณ
0.1800 มหาวิทยาลัย

โครงการ

งบประมาณ

เกษตรศาสตร์

2.1800 โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
โรงเรียน
พระปริยัติธรรม
สานักพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
14.3000 สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

2.0000

0.1000 มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช

0.7000 สานักการศึกษา
เมืองพัทยา

ชุดโครงการที่ 1.2 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการรณรงค์สร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
21.6000

การประเมินผลความสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการสร้างเครือข่าย To Be Strong ต้านทุจริต

สป. กระทรวง
มหาดไทย

โครงการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และความไม่ทนต่อการ
ทุจริต สาหรับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

0.6500

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรต้นแบบ To Be Strong
WATCH & VOICE

14.6000

โครงการเสริมสร้างค่านิยม“คนไทยเข้าใจระบบอุปถัมภ์”

0.5000

โครงการสารวจประชาชนที่มวี ฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

7.0000

โครงปลูกฝังแนวคิดต่อต้าน Conflict of Interest และ
ต่อต้านการให้และรับสินบน (สถานศึกษานาร่อง)

0.1000

โครงการครอบครัวใสสะอาดร่วมกันต้านทุจริต

โครงการค่ายรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต

8.5150

โครงการพัฒนาแกนนาองค์กรชุมชน
สร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริต

20.0000

สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ

7.7000 กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

15.0000 สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 82
ต้นน้า
โครงการ
โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
สป. กระทรวง
มหาดไทย

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต

3.5000

โครงการสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมค่านิยม
การต่อต้านการทุจริต

3.0000 มหาวิทยาลัย

สานักงาน
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
เชียงใหม่

กลางน้า
โครงการ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
กิจกรรมสร้างอพม.ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบ

ปลายน้า
งบประมาณ
3.0000

สานักงาน
ป.ป.ท.

2.5164

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ

24.0511

กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
ชีวติ คนพิการ

โครงการสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสานึกด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบให้กบั ผู้สูงอายุใน
ชุมชน และสร้างเครือข่าย ผส. Strong ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต"

2.5000

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

โครงการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดีและมีวฒ
ั นธรรม
สุจริตภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

1.0650 มหาวิทยาลัย

โครงการเครือข่ายคนพิการต่อต้านทุจริต

โครงการ
โครงการประชาธิปไตยการเมืองสีขาว

งบประมาณ
0.0100 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์

ราชภัฏร้อยเอ็ด

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
6
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

กลางน้า
งบประมาณ
125.9130

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.9130 สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ
85

ปลายน้า
งบประมาณ
875.9321

โครงการ
68

ชุดโครงการที่ 2.1 สร้างจิตสานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรูเ้ รือ่ งการป้องกัน
0.0200 สานักงาน
คณะกรรมการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการลงทุน

การประเมินผลความสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ในการประพฤติ
ปฏิบัตติ น มีความซื่อสัตย์สุจริต

งบประมาณ
91.4275

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.0023 สานักข่าวกรอง
แห่งชาติ

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 83
ต้นน้า
โครงการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการปลุกจิตสานึกเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
7.0000 สานักงาน
ป.ป.ท.

8.0000

กลางน้า
โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริตด้วยศาสตร์พระราชา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
0.4420

โครงการสร้างการรับรูค้ วามเข้าใจด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และด้านคุณธรรมจริยธรรม

0.3810

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.)

0.1200

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต และ
ปลูกฝังค่านิยมสุจริตในการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สานักงาน
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

งบประมาณ
กรมส่งเสริม
การค้าระหว่าง
ประเทศ

โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจาก
การทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ของ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ

0.7810

สานักงาน
ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

โครงการอบรมทางไกล (Conference)
เรือ่ ง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

0.0058

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

0.0131 สานักข่าวกรอง

โครงการ ปลุกจิตสานึกชาว มกอช. ร่วมใจ
ข้าราชการไทย ต้องไม่โกง

0.2000

สานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

0.0227

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน
โครงการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

1.5000

กิจกรรมสัญจรให้ความรูแ้ ละติดตามผลการดาเนินงานใน
การสร้างจิตสานึกในการปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.3000 กรมทรัพยากร

โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

0.1000

โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

0.1000

สานักงาน
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

แห่งชาติ

0.0187

โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐด้านการ
ป้องกันการทุจริต

สานักงาน
ก.พ.

โครงการดาเนินการตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ปลายน้า
โครงการ
โครงการกากับติดตามประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส -รายงานการกากับติดตามการป้องกัน
เรือ่ ง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน
(รายไตรมาส)

11.0000

สานักงาน
ก.พ.ร.

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง
0.0500 (องค์การมหาชน)

ทางทะเลและ
ชายฝั่ง
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ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
โครงการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

งบประมาณ
0.5000

สานักงาน
ธนานุเคราะห์

ปลายน้า
โครงการ
โครงการขับเคลื่อนต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

กรมป่าไม้

โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

0.5000

การประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางของสานักงาน ก.พ.

โครงการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัตงิ าน

0.3000

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางต่าง ๆ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี

โครงการปรับฐานคิดสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต

0.2000 สป. กระทรวง

โครงการรณรงค์ขา้ ราชการไทยหัวใจสีขาว

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

เกษตรและ
สหกรณ์
0.0400 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กรมราชทัณฑ์

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

๐.๑๖๓๖ กรมราชทัณฑ์

โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0.3504 กรมปศุสัตว์

โครงการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

0.4465

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่
การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม

โครงการให้ความรูค้ ู่คุณธรรมสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2.5000 กรมหม่อนไหม

โครงการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

1.5000

โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบโดยใช้เครือข่ายครู
ภูมปิ ัญญาไทยเป็นฐาน

4.7820

สานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา

โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับวินัยข้าราชการ การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านของภาครัฐ

0.0220

โครงการสร้างจิตสานึกสุจริตด้านการกากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียแ์ ละรังสีของประเทศ

2.0000

สานักงาน
ปรมาณู
เพื่อสันติ

กิจกรรมส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัน
การกระทาผิด การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

0.5000 กรมทรัพยากร

โครงการปลูกจิตสานึกบุคลากรภาครัฐคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

0.0300 มหาวิทยาลัย

0.4726

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมควบคุม
มลพิษ

ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

โครงการรณรงค์ขา้ ราชการไทยหัวใจสีขาว

0.2790

โครงการแรงงานยุคใหม่ร่วมสร้างสังคมไม่ทนทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

0.5260

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

44.7000 สป. กระทรวง
ศึกษาธิการ

สป.กระทรวง
ศึกษาธิการ

นครพนม
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ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
โครงการเสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวติ ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
6.0000

กรม
ทรัพยากรน้า

3.0000

ปลายน้า
โครงการ
โครงการสร้างความตระหนักถึงผลและโทษจาก
การทุจริต
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความ
ภักดีตอ่ องค์กรเรือ่ ง กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
และผลประโยชน์ทับซ้อนในทางปกครอง

งบประมาณ
0.0300
0.2000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

0.0500 กรมทรัพยากร

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์

0.1000 มหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ได้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัยและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
การเสริมสร้างบุคลากรให้มคี วามรูก้ ารต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ - โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน

0.0500

โครงการเสริมสร้างค่านิยมสุจริต เพื่อการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0.1000

เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปรับเปลี่ยนความคิด มีจติ สานึกและค่านิยมที่
ต่อต้านการทุจริตและการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.7460 องค์การบริหาร

โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัตติ ามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

0.2145

โครงการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ของกรมการค้าต่างประเทศ

1.0000

กรมการค้า
ต่างประเทศ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้กบั
บุคลากรสานักงานศาลรัฐธรรนูญ เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัตริ าชการของข้าราชการ ลูกจ้าง สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญและผู้สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ

5.0000 สานักงานศาล

โครงการเสริมสร้างความรู้ จิตสานึก และคุ้มครอง
จริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน

1.7738

กรมการค้า
ภายใน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริตขององค์การคลังสินค้า

0.4531

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดแี ละไร้ทุจริต

0.3000

กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ

โครงการการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.5000 องค์การจัดการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมคิ ุ้มกัน
ต้านทุจริต
โครงการสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้ปฏิบัตงิ านให้มจี ติ สานึกในการต่อต้านการทุจริต

1.7800 กรมทรัพยสิน
0.3300

กรมพัฒนา
ธุรกิรการค้า

โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรปลอดทุจริต

0.0700

กรมส่งเสริม
การค้าระหว่าง
ประเทศ

น้าบาดาล

0.2790

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
จัดการก๊าซเรือน
กระจก

ทางปัญญา

โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ราชภัฏธนบุรี

0.1000 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญ

องค์การ
คลังสินค้า
น้าเสีย

การไฟฟ้า
นครหลวง
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ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เฝ้าระวังและต่อต้าน
การทุจริต ให้กบั เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
จิตสานึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงการ สร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย (ศปท.)
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากรใน
สังกัดกรมบังคับคดี

ปลายน้า
งบประมาณ
0.3000

โครงการ
ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปชีพระหว่าง
ประเทศ

0.3140 สานักนโยบาย

และยุทธศาสตร์
การค้า
47.1918 สป.กระทรวง
มหาดไทย

24.1150 กรมการพัฒนา
ชุมชน

0.0500 กรมคุม้ ครอง

สิทธิและเสรีภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี

โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิ านราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน
(ราชธรรม ราชทัณฑ์)
โครงการปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ
โครงการเสริมสร้างการปฏิบัตติ นตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนร่วม

0.7000

กิจกรรมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับวินัยข้าราชการ
โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นการดาเนินการทางวินัย
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิด ให้กบั คณะกรรมการวินัย
ประจ
ากรมสอบสวนคดี
พิเศษ
โครงการส่
งเสริมคุณธรรม
ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ.

๐.๒๐๐๐
๐.๓๕๐๐

0.6555 กรมราชทัณฑ์

0.2500 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

0.1500

๐.๑๐๐๐

๐.๐๗๐๐

สานักงาน
กิจการยุติธรรม

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
โครงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตงิ านเป็นคนดี

ปลายน้า
งบประมาณ
0.1109

โครงการ
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์

โครงการเสริมสร้างความรูก้ ารแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๐.๑๒๐๐ สานักงาน ป.ป.ส.

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
บริหารงานของผู้บริหารยุคใหม่

0.5782

โครงการเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

0.1201 กรมสวัสดิการ

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในส่วน
ภูมภิ าค เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดการ
โครงการขยายผลการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

และคุม้ ครอง
แรงงาน
1.8000 สป. กระทรวง
วัฒนธรรม
ไม่ใช้งบประมาณ
ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร
สป. กระทรวง
ศึกษาธิการ

315.3299

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน

สานักงาน
เลขาธิการ
คุรุสภา
1.1000 สป. กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม

1.0000

30.0000
0.3440

สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
โครงการ
โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณ

โครงการ “การปรับฐานคิดการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่ทน
ต่อการทุจริตของบุคลากร (สวทช.)
โครงการ “การสร้างบุคลากรรุน่ ใหม่ของ สวทช. ตาม
หลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภมู ขิ า้ ราชการสานึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ของสานักงาน กพ.”

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการองค์กร STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
0.1000 แห่งชาติ

0.1500

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อส่งเสริมการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริต

0.5000

สานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา

0.4211

โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.3340

สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ชุดโครงการที่ 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
ศปท.
โครงการองค์กร STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับ
35.0000
35
หน่วยงาน
องค์กร
โครงการเครือข่ายบุคลากร พม. ต่อต้านทุจริตและลด
ผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วประเทศ

งบประมาณ

ศูนย์ความเป็น
เลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์

10.0000 สป. กระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กิจกรรม
เสริมสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภาคจังหวัด เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

3.0000

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.

0.0300 กรมทรัพยากร

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ

น้าบาดาล

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กิจกรรม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบให้แก่บุคลากร
พก.
โครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
การอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับชุมชน

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานชมรม
"ดีเอสไอ ใสสะอาด"

สานักงาน
ป.ป.ช.
2.0000 กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ

0.0250 องค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือน
กระจก
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่

0.0500 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
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ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
การเสริมสร้างบุคลากรร่วมกันป้องกันการทุจริต
โครงการข้าราชการกรมการปกครองผู้นาป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของกรมการปกครอง
(DopaYoung Anti-Corruption)

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ระบบITAS)

100.0000

10.0000

ปลายน้า
งบประมาณ
0.0230
6.7070

โครงการ

งบประมาณ

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
กรม
การปกครอง

กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมบุคลากรของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละกลุ่มเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมชิ อบด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2.9600

สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการ ผสานพลังมุ่งสู่สานักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
Strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

0.5930

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

สานักงาน
ป.ป.ส.

ชุดโครงการที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สานักงาน การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตใน
โครงการประเมินผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับ
12.9902 ป.ป.ช.
หน่วยงานภาครัฐ
การบริการจากภาครัฐที่มคี วามโปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต
โครงการสื่อสารสร้างการรับรูก้ ารประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในส่วนกลางและ
ระดับพื้นที่)
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการตรวจสอบผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

4.0000

โครงการกากับดูแลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับ
หน่วยงานกากับการประเมิน
- สานักงาน ป.ป.ท. (0.3)
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (0.3)
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ (สถ.) (0.5)
- สป. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) (0.3)

1.4000

สานักงาน
ป.ป.ช.
(สานักงาน
ป.ป.ท./
สคร./ สถ./
สป.อว.)
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ต้นน้า
โครงการ

งบประมาณ

กลางน้า
โครงการ
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน

ปลายน้า
โครงการ
โครงการติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
0.6000

งบประมาณ
2.0000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ

1.7600

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

1.7245 สป. กระทรวง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริตกระทรวง/กรม/
จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
(งบประมาณต่อหน่วยงาน)

4.0000

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

0.0325 สานักข่าวกรอง

0.2000

สานักงาน
ป.ป.ช.
(ศปท.กระ
ทรวง/กรม/
จังหวัดและ
หน่วยงาน
ภาครัฐอืน่ ๆ)

โครงการสร้างการรับรูแ้ ละความตระหนักในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐ ดาเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2565

โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับ
การปกครองท้องที่

328.8866

กรม
การปกครอง

กิจกรรมจัดทาแผนการดาเนินงานจัดสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0.3500

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแนวทางของสานักงาน
ป.ป.ช.

0.0230 กรมส่งเสริม

โครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.0000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

ศึกษาธิการ

แห่งชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กรมทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝั่ง
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดาเนินงานเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมฯ ผ่านเกณฑ์
คะแนนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน
การดาเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ สานักนโยบาย
และแผน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมป่าไม้

ไม่ใช้งบประมาณ

กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

ปลายน้า
โครงการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้ และยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากรในกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
โครงการสานักงานบังคับคดีใสสะอาด
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน (Integrity and Transparence
Assessment : ITA)
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมการสร้างความตระหนักเรือ่ งการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ
สป. กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม

0.2150 กรมคุม้ ครอง

สิทธิและเสรีภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ กรมบังคับคดี
ไม่ใช้งบประมาณ

0.2000 กรมพินจิ และ
คุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน

ไม่ใช้งบประมาณ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

0.0300

สานักงาน
กิจการยุติธรรม

0.0700

สานักงาน
ป.ป.ส.

ไม่ใช้งบประมาณ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ

3.0490 สป. กระทรวง

โครงการยกระดับคุณภาพคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสกศ. สู่ระบบราชการ 4.0

1.1082

ศึกษาธิการ

สานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

ปลายน้า
โครงการ
โครงการปลูกฝั่งวิธคี ิด สร้างจิตสานึกให้มคี วามซื่อสัตย์
สุจริต

งบประมาณ
7.0000 สป. กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ “การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment: ITA” ในการดาเนินงานของ สวทช

8.0000
0.0100

แผนงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

0.3030

สานักงาน
ปปง.

โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

0.5000

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

โครงการสร้างองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA
ของสานักงาน ป.ป.ช.
โครงการแผนงานยกระดับการดาเนินงานด้าน
ความโปร่งใสของ กฟภ.
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA)

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

การไฟฟ้า
นครหลวง

0.1200
ไม่ใช้งบประมาณ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
บ. กสท
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ต้นน้า
โครงการ
5
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนด
คุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

กลางน้า
งบประมาณ
3.5000

โครงการ
1

ปลายน้า
งบประมาณ
2.0000

โครงการ
1

ชุดโครงการที่ 3.1 ยกระดับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และกากับจริยธรรมของนักการเมืองและพรรคการเมือง
สานักงาน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
โครงการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มตี อ่
นักการเมือง

งบประมาณ
0.5000
สานักงาน
ป.ป.ช.
0.5000

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
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ต้นน้า
โครงการ
โครงการสร้างความตระหนักในการแสดงเจตจานงทาง
การเมือง(Political Will) ของนักการเมืองระดับชาติ
โครงการจัดทาเครือ่ งมือเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มตี อ่ นักการเมือง

กลางน้า
งบประมาณ
0.8000 สานักงาน กกต.

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

สานักงาน
เลขาธิการสภา
0.5000 ผู้แทนราษฎร
สานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการผลักดันให้พรรคการเมืองนาเกณฑ์ชี้วดั
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอน
การพัฒนานโยบายไปปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม

0.2000

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.
2.0000 สานักงาน
กกต.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง
เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมีวฒ
ั นธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการ

ชุดโครงการที่ 3.2 ส่งเสริมการตรวจสอบและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

ชุดโครงการที่ 3.3 เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการเผยแพร่อดุ มการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย
ด้วยการแสดงกรณีตวั อย่าง (Architype) ที่ดี

สานักงาน
ป.ป.ช.
2.0000 สานักงาน
กกต.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ปรับระบบเพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
ต้นน้า
โครงการ
20

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
ศูนย์ขอ้ มูลการต่อต้านการทุจริต (Data Center)

กลางน้า
งบประมาณ
256.3932

โครงการ
13

สานักงาน
ป.ป.ช.

ปลายน้า
งบประมาณ
14.5890

โครงการ
12

ชุดโครงการที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม เครือ่ งมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน
0.3000 กรมสอบสวน โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนสาหรับ
คดีพิเศษ
การทุจริต
นักลงทุนชาวต่างชาติ

งบประมาณ
13.2250

0.2000

สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน
ป.ป.ท.

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 94
ต้นน้า
โครงการ
โครงการผลิตสื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ส่วนกลางและ สปจ.)
โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โครงการจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การดาเนินการทางวินัย

กลางน้า
งบประมาณ
15.2834
5.0000
1.0000

โครงการ

ปลายน้า
โครงการ
โครงการประกวดนวัตกรรมในการพัฒนางานราชทัณฑ์

งบประมาณ
0.0920

กรมราชทัณฑ์

ศปท.
ทุกหน่วยงาน
องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของ
ทุกหน่วยงาน
กระทรวง
ดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3.4430 สป. กระทรวง

โครงการ "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์"

1.2500

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

199.6653

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

โครงการระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริตในโครงการภาครัฐ

11.8640

สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ

ยุติธรรม

สานักงาน
5.0000 ป.ป.ช.

ชุดโครงการที่ 4.2 สนับสนุนการจัดทามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
การติดตามมาตรการลดระดับการทุจริตในภาคการศึกษา
โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกต่อต้านการขัดกันระหว่าง
อาทิ การทุจริตเงินแป๊ะเจี๊ย ,เงินอุดหนุนเพือ่ การจัด
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,กองทุนเพือ่ การศึกษา ,ฟุตซอล ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ,การเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

7.0000

สานักงาน
ป.ป.ช.

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 95
ต้นน้า
โครงการ
โครงการจัดทาคู่มอื การดาเนินคดีการรับสินบน

กลางน้า
โครงการ
โครงการให้ความรูก้ ฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและ
การให้ - รับสินบน

งบประมาณ
0.0500

มาตรการป้องกันการรับสินบน

งบประมาณ
1.0000

ปลายน้า
โครงการ
โครงการการประชุมเครือข่ายการปราบปรามและติดตาม
ทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ(StAR/INTERPOL)

งบประมาณ
0.5500

โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการสาหรับนิติ
บุคคลในการป้องกันการให้สินบน

0.2000

โครงการการประชุมประจาปีของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN-PAC Principal Meeting)

0.2300

โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

5.0000

โครงการประชุมคณะทางานว่าด้วยการต่อต้านการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทาธุรกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Working Group on
Bribery inInternational Business Transanction)

0.9300

โครงการประชุมประจาปีของ Anti-Corruption
Initiative for Asia and Pacific

0.4000

โครงการยกระดับ CPI ด้วยภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน

0.5000

โครงการประชุมที่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามพันธกรณี
อนุสัญญา UNCAC

1.6500

โครงการการประชุมประจาปีของ ADB/OECD
Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific

3.9500

โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบในภาครัฐของ ศปท.

0.7500

โครงการการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNCAC
(Conference of States Parties to UNCAC)

1.3940

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจาปี

โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

1.2000

โครงการการประชุมเพื่อประสานงานคดีในการขอความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

2.1900

การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานตาม “มาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจาฯ 5 ด้าน”

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน
การทุจริต (ศูนย์ระดับเขตพื้นที่)

5.3600

โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา (Commission
of Crime Prevention and Criminal Justice)

0.5500

โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตให้บุคลากร

โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อวางระบบการ
ดาเนินงาน

0.0275

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสใน
กรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency
Experts Working Group: APEC ACTWG) และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)

5.5000

โครงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานในการปฏิบัตงิ าน

โครงการการประชุมฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตในภูมภิ าคอาเซียน(ASEAN-PAC Secretariat
Meeting)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ/การดาเนินงานฐานะ
รัฐภาคี ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. และสถาบันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ(International
Anti-Corruption Academy)

0.1550

สานักงาน
ป.ป.ท.

สานักข่าว
กรองแห่งชาติ

0.7200

สป. กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

0.1830

กรมราชทัณฑ์

ไม่ใช้งบประมาณ กรมคุมประพฤติ

0.3000

สานักงาน
ธนานุเคราะห์
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการหลักสูตรบรรษัทภิบาลให้ความรูแ้ ก่ภาคเอกชน
ในการกาหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

ชุดโครงการที่ 4.3 บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐ
สานักงาน
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
ไม่ใช้งบประมาณ
กรมพัฒนา
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรูก้ บั หน่วยงานที่ปฏิบัตงิ าน
1.0000 สานักงาน โครงการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ที่ดิน
ป.ป.ท.
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2552

โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) สาหรับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มงี บประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป

สานักงาน
ป.ป.ช.
0.3200

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

กรมบัญชีกลาง

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
สาหรับโครงการที่มงี บประมาณต่ากว่า 1,000
ล้านบาท

แนวทางการพัฒนาที่ 5
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต้นน้า
โครงการ
5

กลางน้า
งบประมาณ
742.7987

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการบูรณาการการสื่อสารเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูก้ ารทุจริตสู่สาธารณะ

โครงการ
6

สานักงาน
ป.ป.ช.
2.5000

ปลายน้า
งบประมาณ
61.3000

โครงการ
6

ชุดโครงการที่ 5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดลุ ยพินิจ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการ ติดตามสถานการณ์ปัญหาการทุจริตผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
ชุดโครงการที่ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัตงิ านของภาครัฐ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
ป.ป.ช.
โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน และลด
20.0000 สานักงาน
การใช้ดลุ ยพินิจในกระบวนงานให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ก.พ.ร.

งบประมาณ
20.3211
สานักงาน
ป.ป.ช.
8.0000

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต
โดยใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรม
ทรัพยากรธรณี

แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 97
ต้นน้า
โครงการ
โครงการจัดทาระบบประมวลผลข้อมูลและประเมินผล
การนานโยบายไปปฏิบัติ

งบประมาณ
0.1500

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

การกากับ ติดตามการดาเนินการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
(กิจกรรมสอดส่องและแจ้งเบาะแส)

37.6495

กิจกรรมหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต
(ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.)

700.0000

โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560

2.4992

กลางน้า
โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเรือ่ งการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเพื่อลดปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานภาครัฐ

ปลายน้า
งบประมาณ

งบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

ชุดโครงการที่ 5.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อลดการใช้ดลุ ยพินิจ
การกากับ ติดตามการดาเนินการ
สานักงาน
ป.ป.ช.

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินการ

ชุดโครงการที่ 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
สานักงาน
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
ป.ป.ช.
โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับหมู่บ้าน
40.0000 สป. กระทรวง โครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต
มหาดไทย
และชุมชน
โครงการเสริมพลังตรวจสอบสาธารณะจากทุกภาคส่วน

สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน
ป.ป.ช.
1.2000

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน

0.5000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตกิ ารด้านคุ้มครองพยาน

0.3000

สานักงาน
ป.ป.ท.

โครงการ ป.ป.ช. พบประชาชนและสื่อมวลขน

1.6000

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
และให้เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นแก่สาธารณะ

1.0000

สานักงาน
ธนานุเคราะห์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

9.0211

สานักงาน
ป.ป.ท.
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย การด้าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 25
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
แนวทางการพัฒนาที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
3

กลางน้า
งบประมาณ
-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

โครงการ
1
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดาเนินคดีดา้ น
1 ปราบปรามการทุจริต

ปลายน้า
งบประมาณ
-

การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารคดีเพื่อใช้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 โครงการสร้างมาตรฐานในการรวบรวมพยานหลักฐาน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพการดาเนินคดี
เช่น จัดทาระบบรับเรื่องร้องเรียนทุจริตร่วมกัน ฐานข้อมูลคดีต่างๆ
มาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
-

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

1 ลดปัญหาเอกสารที่เป็นกระดาษ นาระบบ digitaI

โครงการ
-

แนวทางการพัฒนาที่ 2
ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต้นน้า
โครงการ
8

กลางน้า
งบประมาณ
45.0000

หน่วยงาน

โครงการ
6

ปลายน้า
งบประมาณ
29.2788

หน่วยงาน

โครงการ
3

งบประมาณ
-

หน่วยงาน
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1

ต้นน้า
โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
การดาเนินงานเพื่อปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากยิ่งขึ้น

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการกากับติดตามผลทางคดีทุจริต

งบประมาณ

การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้หน้าที่ยื่นบัญชี
ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

22.4030

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับสานักงาน ป.ป.ช.

0.7664

5.0000

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อ การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

0.3094

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปราม
การทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ

5.8000

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนผู้ถกู กล่าวหา
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย การใช้งาน
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดาเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ
หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

สานักงาน
ป.ป.ช.

การดาเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินคดีทุจริต
มีความล่าช้า
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามมาตรา 130
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและ
วิเคราะห์ทรัพย์สิน (ACAS)

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
ทางคดีทุจริต

1

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินคดีทุจริตที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Task force) เช่น สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ปปง. กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด
กอ.รมน. ศปท. ฝ่ายวินัยของส่วนราชการต่าง ๆ
เป็นต้น

งบประมาณ
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการศึกษากระบวนการปฏิบัตงิ านเพื่อให้มคี ุณภาพ
และเหมาะสม และสารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ าน
ของสานักงาน ป.ป.ช.
โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อถอดบทเรียน สรุปปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทางานประจาปี
สานักงาน
ปปง.

40.0000
สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ปปง.
กรมสรรพากร
กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ
สานักงานอัยการ
สูงสุด
กอ.รมน.
ศปท.
สานักงาน
ก.ก.ต.
บก.ปปป.
สานักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน

ปลายน้า
โครงการ
การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินคดีทุจริต

สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ปปง.
กรมสรรพากร
กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ
สานักงาน
อัยการสูงสุด
กอ.รมน.
ศปท.
สานักงาน ก.ก.ต.
บก.ปปป.
สตง.
ฝ่ายวินัยของ
ส่วนราชการต่างๆ

สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ปปง.
กรมสรรพากร
กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ
สานักงานอัยการ
สูงสุด
กอ.รมน.
ศปท.
สานักงาน ก.ก.ต.
บก.ปปป.
สตง.
ฝ่ายวินัยของ
ส่วนราชการต่างๆ
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ต้นน้า
โครงการ

กลางน้า
งบประมาณ

โครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้ า้ นการปราบปรามการทุจริต
ต้นน้า
โครงการ
1
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปราบปราม
1 การทุจริต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านปราบปรามการ
ทุจริตเข้าร่วมทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับองค์ความรูแ้ ละ
1 แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สร้างเครือข่ายปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงาน

1

กลางน้า
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท.
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
สานักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน
สานักงาน
ก.ก.ต.

โครงการ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ

ปลายน้า
งบประมาณ
-

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.

โครงการ
2

งบประมาณ
3.7400

การประเมินผลสาเร็จการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประเมินสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ในสานักงาน ป.ป.ช.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช.

3.7400

สานักงาน
ป.ป.ท.
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3.๔ แผนการในสภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤต
ในโลกยุคปัจจุบัน การเกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ทั้งที่เป็นเหตุการณ์หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ การเกิดภาวะวิกฤตมีโอกาสที่จะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางเกินขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ นาไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง กระทบต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามปกติ และไม่สามารถดาเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นการดาเนินการหรือการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของภาวะวิกฤต
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านฯ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยใช้แผนการ
บริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านฯ สามารถนาไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่
อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม
เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลต่อการหยุดการดาเนินงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีกระบวนการรองรับอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความสาคัญได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิด และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การด้านฯ โดยได้ประสานทุกสานักทบทวนกิจกรรม กระบวนการทางาน รวมถึงระดับผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
โครงการ ในกรณีที่กิจกรรม กระบวนการทางานดังกล่าวต้องหยุดชะงัก หากเกิดสภาวะวิกฤต
2. กาหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และมีการปรับปรุงทบทวนกลยุทธ์หรือแนวทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสม
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดภาวะวิกฤต โดยมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
4. กาหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มอบหมายให้มีการปฏิบัติ ตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.๕ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงและภาวะคุกคามที่จะกระทบต่อการดาเนินงานและความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการด้านฯ
รวมถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Impact & Risk Likelihood) เพื่อวิเคราะห์และกาหนด
แนวทางจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการนาแผนปฏิบัติการด้านฯ ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ไม่เข้าใจแผนปฏิบัติการด้านฯ
อย่างถ่องแท้ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือและบูรณาการอย่างจริงจัง ควรมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1.1 การใช้กลไกขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)
ในรูปแบบ Orchestra Model ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อน โดยมีผู้นา
ที่ทาหน้าที่ผสานความร่วมมือร่วมใจ และผสานเป้าหมายที่แตกต่างให้ร้อยเรียงและเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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โดยสานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ องค์กรอิสระ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการนาแผนปฏิบัติการด้านฯ ไปสู่การปฏิบัติ
1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามบทบาทและหน้าที่หลัก
ของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดทาคู่มือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดประชุมชี้แจงและสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน
บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการทางานร่วมกัน
๑.๓ มีการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน รวมถึงการให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
และประเมินผลความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเนื่องจากพัฒนาการอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น ามาซึ่ ง โอกาสที่ เ ปิ ด กว้ า งในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และภั ย คุ ก คามที่ จ ะท าให้
สถานการณ์ทุจริตรุนแรงขึ้น หากหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งภาคีเครือข่ายไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ควรมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และสร้างความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สามารถสกัดกั้นการกระทาการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
๒.๒ สร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนได้โดยสะดวก เพื่อร่วมทาหน้าที่เฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ เนื่องมาจากผู้รับผิดชอบขาดความรู้ที่จะผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติได้ เจ้าหน้าที่ขาดสานึกรับผิดชอบ และหน่วยงานขาดกลไกการกากับ ดูแล ควบคุมที่ดี ควรมีแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุง ตรวจสอบการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ และกระจายการมอบหมายงานให้เหมาะสม
๓.๒ จัดทาแผนการดาเนินงาน/โครงการ ที่มีกรอบเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๓.๓ พัฒนาช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ สามารถสื่อสารปัญหาอุปสรรค
กับผู้บังคับบัญชาได้โดยสะดวกและทันกาล
๓.๔ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
3.6 กลไกบริหารขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
3.๖.1 กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การจะบรรลุเป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รับผลการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน ในปี พ.ศ. 2565”
ตามที่กาหนด จะต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มด าเนิ น งาน และร่ ว มตรวจสอบประเมิ น ผล
ผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือ
กลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การกาหนด
กลไกการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
จึงได้กาหนดขึ้นภายใต้หลักการ ดังนี้
๑. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒. ประสานพลังความร่วมมือจากภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อให้ได้ข้อเสนอในการดาเนินงานเชิงนโยบาย งบประมาณ และหลักวิชาการ
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๓. จัดกระบวนการอย่ างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมถึงความ
สอดคล้องตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหา
๔. มีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) อย่างต่อเนื่อง
๕. ใช้กลไกการดาเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
บทบาท หรือกาหนดกลไกการดาเนินงานใหม่เท่าที่จาเป็น
ด้ ว ยพื้ น ฐานหลั ก การข้ า งต้ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้กาหนดกลไกการดาเนินงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคาสั่งที่ 392/2562 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุ จริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมี พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีอานาจ
และหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
๒. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในวาระแรกเป็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
๓. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
๔. เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือคณะบุคคลที่มี
ชื่อเรียกอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจ
๕. ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
๒) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านฯ โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในรูปแบบ
Orchestra Model1 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อน โดยมี ผู้นาที่
ทาหน้าที่ผสานความร่วมมือร่วมใจ และผสานเป้าหมายที่แตกต่างให้ร้อยเรียงและเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เปรียบเสมือนการบรรเลงบทเพลงของวงออเคสตร้าที่ผสมผสานความไพเราะของเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด
ได้อย่างกลมกลืน และใช้ประโยชน์จากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มี การบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง ในการนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจะประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาคการเมือง องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ (ผ่านกลไก ศปท. 38 หน่วย) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการนาแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่
การปฏิบัติ โดยการจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ทีก่ าหนด รวมทั้ง มีหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านฯ ของหน่วยงาน
1

กรินทร์ โปสาภิวัฒน์. การสร้างความร่วมมือร่วมใจ และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อยกระดับการบูรณาการ.
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาหรับผู้บริหารระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๘. (กรุงเทพฯ :
สานักงาน ก.พ.,กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
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ทั้งในระดับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่มีส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ
3.๖.2 ระบบติดตามประเมินผลความสาเร็จ
1) วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
๒. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ซึ่งนาไปสู่
การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๓. เพื่อประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับโครงการ
๔. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานโดยรวม และการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
๒) กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานรายไตรมาส
2. ประเมินผลสาเร็จระดับโครงการและภาพรวมรายปี
๓) หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานหลัก
หน่วยงานเจ้าภาพ : สานักงาน ป.ป.ช. และมีหน่วยงานหลักที่ร่วมในการขับเคลื่อน ดังนี้
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
หน่วยงานหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตัวชี้วัด ที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
หน่วยงานหลัก : สานักงาน ป.ป.ท.
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๒.1 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ ๒.2 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน : สานักงาน ป.ป.ท.
2.2.๒ จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน : สานักงาน ป.ป.ท.
ตัวชี้วัดที่ ๒.3 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หน่วยงานหลัก : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกาหนด
หน่วยงานหลัก : สานักงาน ป.ป.ท.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
หน่วยงานหลัก : สานักงาน ป.ป.ท.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 2 ระบบ กลไกบริหารขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
การติดตามประเมินผล

การขับเคลื่อน
หน้าที่
1) พิจารณาแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พิจารณาให้ความเห็นแผนปฏิบัติการด้าน
การต่อต้านการทุจริต
3) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หน้าที่
1) ประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใน
การนาแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติ
2) จัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่กาหนด
3) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านฯ ของหน่วยงาน ทั้งใน
ระดับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่มี
ส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ
(ศปท. 38 หน่วย) ภาคเอกชน
และประชาชน

แผนปฏิบัติการ/
แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

ระยะที่ 1 ก่อนการนาแผนไปปฏิบัติ
พิจารณาทบทวนความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติการด้านฯ กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ต้องการดาเนินงานให้สาเร็จ
ระยะที่ 2 ขณะดาเนินการตามแผน
รับทราบผลการดาเนินงาน ความสาเร็จ อุปสรรค
ปัญหา ระหว่างการดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการดาเนินงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 3 ภายหลังการนาแผนปฏิบัติ
จัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบ
ถึงผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านฯ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านฯตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส
2. ประเมินผลสาเร็จระดับโครงการและภาพรวม
รายปี
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ภาคผนวก

กรอบแนวคิดตัวชี้วัด

ภายใต้ แผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

Conceptual Framework

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการปราบปราม
การทุจริต

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 1
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมายที่ 2
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

เป้าหมาย
การดาเนินคดี
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 2.1
จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่
1.1
ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์
สุจริต

ตัวชี้วัดที่
1.2
ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติ
และ
พฤติกรรมใน
การต่อต้าน
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของ
หน่วยงาน
ภาครัฐที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ

การสารวจ
พฤติกรรมที่
ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์
สุจริตของเด็ก
และเยาวชน

การสารวจ
วัฒนธรรม
ค่านิยม
ทัศนคติและ
พฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
ของ
ประชาชน

การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่
2.2.1
ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย
(ทุจริต)

ตัวชี้วัดที่
2.2.2
ถูกชี้มูลว่า
กระทาการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดที่
2.3
จานวนคดี
ทุจริตและ
ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ดารง
ตาแหน่ง
ทางการเมือง

ตัวชี้วัดที่ 1
กระบวนการ
ดาเนินคดี
ทุจริต
ที่จาเป็นต้อง
ขยาย
ระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบ
เวลาปกติ
ที่กฎหมาย
กาหนด

ตัวชี้วัดที่ 2
จานวน
คดีอาญา
ที่หน่วยงาน
ไต่สวน
คดีทุจริต
ถูกฟ้อง
กลับ

ฐานข้อมูลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงาน ป.ป.ช. / สานักงาน ป.ป.ท. / กรมสอบสวนคดีพิเศษ /
สานักงานตารวจแห่งชาติ / หน่วยงานภาครัฐ

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

เครื่องมือวัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 1.2
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.3
ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การสารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็ก
และเยาวชน*

การสารวจวัฒนธรรม ค่านิยม
ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตของประชาชน*

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

*อยู่ระหว่างการพัฒนา

เด็ก หมายถึง
บุคคลที่มีอายุ 12 – 14 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน หมายถึง
บุคคลที่มีอายุ 15 – 24 ปี

กลุ่มตัวอย่าง
เด็กและเยาวชนไทยทัว่ ประเทศ
การเก็บข้อมูล โดยมีการสารวจด้วยตัวอย่างตามหลักสถิติ

โดยมีขอบเขตในการสรุปผล ดังนี้
ปี 63 – ศึกษาพัฒนาเครื่องมือและประเมิน
ผลนาร่อง
ปี 64 – ประเมินผลในระดับประเทศ/ระดับภาค
ปี 65 – ประเมินผลในระดับประเทศ/ระดับภาค/
ระดับจังหวัด

รูปแบบ
การดาเนินการ

พัฒนาเครื่องมือโดยสานักงาน ป.ป.ช.และ
ประเมินผลโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
ปี 63 – สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการ
ปี 64 – สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สสช.
(งบประมาณ สสช.)
ปี 65 –สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สสช.
(งบประมาณบูรณาการ)

หน่วยงาน
ดาเนินการ

*อยู่ระหว่างการพัฒนา

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ตั้งแต่ นิติบัญญัติ ตุลาการ บริหาร
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมภิ าค
และส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

ประชาชน หมายถึง
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

ประชาชนทั่วไป
โดยมีการสารวจด้วยตัวอย่างตามหลักสถิติ
โดยมีขอบเขตในการสรุปผลดังนี้
ปี 63 – ศึกษาพัฒนาเครื่องมือและ
ประเมินผลนาร่อง
ปี 64 – ประเมินผลในระดับประเทศ/
ระดับภาค
ปี 65 – ประเมินผลในระดับประเทศ/
ระดับภาค/ระดับจังหวัด

เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ
โดยมีขอบเขตในการสรุปผลดังนี้
ปี 63 -65 – ประเมินผลใน
ระดับประเทศ/ระดับภาค/
ระดับจังหวัด

พัฒนาเครื่องมือโดยสานักงาน ป.ป.ช.
และประเมินผลโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
ปี 63 – สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการ
ปี 64 – สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สสช.
(งบประมาณ สสช.)
ปี 65 – สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สสช.
(งบประมาณบูรณาการ)

สานักงาน ป.ป.ช.,
สานักงาน ป.ป.ช.,
สานักงานสถิติแห่งชาติ,
สานักงานสถิติแห่งชาติ,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย

พัฒนาเครื่องมือ
และจัดจ้างประเมินผล
โดยสานักงาน ป.ป.ช.

สานักงาน ป.ป.ช., สานักงาน ป.ป.ท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, สป. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

ตัวชี้วัดที่ 2.2
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
จานวนคดีทุจริต
ในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2
ถูกชี้มูลว่า
กระทาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 2.3
จานวนคดีทุจริตและ
ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ฐานข้อมูลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
แหล่งข้อมูล

ขอบเขต
ของข้อมูล

ฐานข้อมูลคดีของ สานักงาน ป.ป.ช., สานักงาน ป.ป.ท., กรมสอบสวนคดีพิเศษ,
สานักงานตารวจแห่งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ

- เรื่องที่มีเหตุเกิดขึ้นใน
- คดีทุจริตที่มีเหตุเกิดขึ้น
- เรื่องที่มเี หตุเกิดขึ้นใน
ปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2563
ในปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา
พ.ศ. 2563
- เป็นคดีที่ชมี้ ูลความผิดแล้ว
- เป็นคดีที่ชี้มูลความผิดแล้ว มีคาสัง่ แต่งตั้งให้สอบสวน
- เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ทางวินยั แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
- เปรียบเทียบกับ
พ.ศ. 2562
ในความผิ
ด
ฐานทุ
จ
ริ
ต
ต่
อ
หน้
า
ที
่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ม. 136)
- เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

- คดีทุจริตที่มีเหตุเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
- เป็นคดีที่ชี้มูลความผิดแล้ว
- เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองระดับชาติ
- เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

ตัวชี้วัดที่ 3.1
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็น
ต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ
ทีก่ ฎหมายกาหนด

ตัวชี้วัดที่ 3.2
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ

ฐานข้อมูลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
แหล่งข้อมูล

ขอบเขต
ของข้อมูล

ฐานข้อมูลคดีของ สานักงาน ป.ป.ช., สานักงาน ป.ป.ท., กรมสอบสวนคดีพิเศษ,
สานักงานตารวจแห่งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ

- คดีทุจริตที่มีเหตุเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

- เป็นคดีทุจริตที่มีการฟ้องกลับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การถูกฟ้องกลับ หมายถึง เมื่อหน่วยงาน
ส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลในคดีอาญาแล้ว
ศาลพิจารณายกฟ้อง หน่วยงานจึง
อาจถูกฟ้องกลับ อันเนื่องจากพิจารณาแล้วว่า
จัดทาสานวนไม่ชอบ – เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คาอธิบาย ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ปี 2563 จานวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 6
ปี 2564 จานวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 8
ปี 2565 จานวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10

คาอธิบาย
• จานวนคดีทุจริตในภาพรวม เป็นข้อมูลรวมของตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนคดี
ทุจริตรายหน่วยงาน และ 2.3 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
• ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานข้อมูล และต้องเป็นคดี
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย โดยการประเมิน
ปี 2563 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี 2564 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี 2565 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• หน่วยงานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. , สานักงาน ป.ป.ท. ,
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสานักงานตารวจแห่งชาติ (ปปป.ตร ,
ตารวจภูธรและนครบาล)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
• คดีทุจริตรายหน่วยงาน เป็นคดีทุจริตของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศ
2.2.1 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
• นิยามและขอบเขตตัวชี้วัดอ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ปี 2563 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มาตรา 136 โดยจานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่อง
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 6
วินัย ให้หมายถึง จานวนเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้งให้สอบสวน
ปี 2564 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 8 • ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานข้อมูล และต้องเป็น
ปี 2565 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
คดีที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยโดยการประเมิน
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10
ปี 2563 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี 2564 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดี ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี 2565 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดี ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• หน่วยงานที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ

คาอธิบาย

2.2.2 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
ปี 2563 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 6
ปี 2564 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 8
ปี 2565 จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10

• ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานข้อมูล และต้องเป็นคดีที่
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยโดยการประเมิน
ปี 2563 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี 2564 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี 2565 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ให้ใช้จานวน
เรื่องชี้มูลที่สานักงาน ป.ป.ช. , สานักงาน ป.ป.ท., กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสานักงานตารวจแห่งชาติสั่งฟ้อง

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปี 2563 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 15
ปี 2564 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 20
ปี 2565 จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25

• นิยามของ "ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง" เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561มาตรา 4 โดยหมายความถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งไม่รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• จานวนคดีทุจริต หมายถึง จานวนเรื่องที่มีการชี้มูลแล้ว
• ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานข้อมูล และต้องเป็น
คดีที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยโดยการประเมิน
ปี 2563 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี 2564 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี 2565 ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นฐาน และต้องเป็น
คดีที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านการปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ

คาอธิบาย

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
ปี 2563 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 50
ปี 2564 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 35
ปี 2565 กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 25

• ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นฐานข้อมูล
• หน่วยงานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช.,
สานักงาน ป.ป.ท. , กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ปปป.ตร. , ตารวจภูธร
และนครบาล)

ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ปี 2563 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 6 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ปี 2564 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ปี 2565 จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ไม่เกินร้อยละ 4 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

• หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ หมายถึง
เมื่อหน่วยงานส่งเรื่องฟ้องร้องไปยังศาลแล้ว
ศาลพิจารณายกฟ้อง หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
จึงอาจถูกฟ้องกลับ อันอาจเกิดจากการพิจารณา
แล้วว่าจัดทาสานวนไม่ชอบ เป็นต้น
• ใช้ข้อมูลคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นฐานข้อมูล โดยพิจารณาเรื่องที่มีการฟ้องกลับ
ภายในปีนั้นๆ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
1. ความมั่นคง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และ
ทุกระดับเพิ่มขึ้น
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผน
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้
จริง
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และ
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกําหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนากลไกการบริหาร
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สูงขึ้น

สํานักนายกรัฐมนตรี (กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร)
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ

สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
2. การต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงการต่างประเทศ

เป้าหมาย
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมี
มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ

แผนย่อย
ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

เป้าหมายของแผนย่อย
ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เล่มความ
มั่นคง
ใช้เป้าหมายและแผนย่อยของการบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เล่มความ
มั่นคง

ความร่วมมือเศรษฐกิจและความ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สําคัญใน
ประเทศ
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการร่วมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การส่งเสริมสถานะและบทบาท ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อํานาจต่อรอง และได้รับ
ของประเทศไทยในประชาคมโลก การยอมรับในสากลมากขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ

กระทรวงการต่างประเทศ

การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
3. การเกษตร

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการ
ยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตําบลเพิ่มขึ้น
เกษตรแปรรูป
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มมี ูลค่าเพิ่มขึ้น
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
เกษตรอัจฉริยะ
มูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนย่อย

เกษตรชีวภาพ

เป้าหมายของแผนย่อย

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย์

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ของไทยดีขึ้น
สังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบํารุงอากาศ
ยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ยานสูงขึ้น (Tier)
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัว
กระทรวงกลาโหม
เพิ่มขึ้น
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
กระทรวงกลาโหม
ประเทศเพิ่มขึ้น
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กระทรวงแรงงาน
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและ
ดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
สังคม

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ

การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
5. ท่องเที่ยว

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ))

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
รายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
การพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
และสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
กระทรวงดิจิทัล
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม(สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ
วัฒนธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่ลดลง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนย่อย

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
สติกส์ และดิจิทัล
และสังคมแห่งชาติ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
ประเด็น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และสังคมแห่งชาติ
และระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

เป้าหมายของแผนย่อย
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้
มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
กลางและขนาดย่อม
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
กลางและขนาดย่อม

เป้าหมายของแผนย่อย

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น
การเงิน
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
ย่อมยุคใหม่

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
และสังคมแห่งชาติ
เพิ่มขึ้น
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
และสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ)
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ)
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

เป้าหมายของแผนย่อย
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน)

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

กระทรวงมหาดไทย

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงวัฒนธรรม

เป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงวัฒนธรรม

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุก
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต มิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม

ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทําให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สํานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์)

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมาย
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รัก
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสํานึกความ
การพัฒนาและเสริมสร้าง
เป็นไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
ศักยภาพมนุษย์

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่
21 ครบถ้วน รู้จกั คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
วัยแรงงาน
อาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

กระทรวงแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาทําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
12. การพัฒนาการเรียนรู้

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข

แผนย่อย
การสร้างความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ

เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง

กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ําทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ
มากขึ้น
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวงสาธารณสุข

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
14. ศักยภาพการกีฬา

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจนักกีฬา
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วย
กีฬา

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมการออกกําลังกาย คนไทยออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น อย่างสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
15. พลังทางสังคม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

แผนย่อย
การเสริมสร้างทุนทางสังคม
การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
16. เศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงการคลัง

เป้าหมาย
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงการคลัง

แผนย่อย
การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
การสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายของแผนย่อย
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชากรรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมาย
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

แผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย

การคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
สิ่งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เป้าหมายของแผนย่อย
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน
สูงขึ้น
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําใต้ดินและ
แหล่งน้ําทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการ
ใช้ประโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
กําหนดอนาคตประเทศ

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่ม
น้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ําของประเทศ

ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการ
ใช้น้ําอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ํา

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ
ในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับ

แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มี
ระบบนิเวศที่ดี

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลํา
คลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่ว
ประเทศ

เป้าหมายของแผนย่อย
ระดับความมั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ําเพิ่มขึ้น
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ํา
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
ระดับความมั่นคงด้านน้ําในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงด้านน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพจากการใช้น้ําเพิ่มขึ้น
แม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศมี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
20. การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

เป้าหมาย
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

แผนย่อย
การพัฒนาบริการประชาชน

เป้าหมายของแผนย่อย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ การบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
สังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับสมดุลภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ
การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานปลัด)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน การป้องกันการทุจริตและ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประพฤติมิชอบ

การปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเด็น
22. กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น
กระทรวงยุติธรรม

เป้าหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความ
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

แผนย่อย
การพัฒนากฎหมาย

เป้าหมายของแผนย่อย
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็น
ธรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม การอํานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมาย
ประเด็น
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
นวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็น

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนย่อย
เป้าหมาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
นวัตกรรม

เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้
เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนย่อย
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความ
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำยด่วน ป.ป.ช. 1205
www.nacc.go.th

