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บทน า 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด าเนินการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน และเป็นข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ต่อไป 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส านักงาน ป.ป.ท. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ของ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็น
แผนระดับ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. ตามล าดับ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” โดยก าหนด
แผนการปฏิบัติงานในการบรรลุวิสัยทัศน์ ๕ เรื่อง โดยมีเป้าประสงค์คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  พัฒนาและ
ยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง”และก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
สูงขึ้น ไม่ต่ ากว่า ๕1 คะแนน  

ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด  จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการรองรับเพ่ือขับเคลื่อนการท างานในแต่ละเรื่อง ดังนี้  

๑) ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน ๔ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓๔ 
โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ  ๘๗,๙๙๑,๐๙๐ บาท  

๒) พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนด
ตัวชี้วัด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๓) บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดตัวชี้วัด
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๕,๘16,95๐ บาท  

๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 
มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๑,๘๙๖,๑๒๐ บาท  

๕) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  ก าหนดตัวชี้วัด
จ านวน ๔ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓๘ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๕๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท  

อีกทั้งยังมีแผนงาน/การด าเนินการของส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง ที่มีการด าเนินการ      
ตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายผู้บริหาร เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

จากการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้างต้นนี้ 
ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่การลดปัญหาการทุจริต และยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น   
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สารบัญ 
                                รายการ หน้า 

วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
เป้าประสงค์ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

1 
 
 
 

ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

4 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 5 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติราชการเรื่อง 6 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  9 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูก
จิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

9 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒  พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่    
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  

11 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 12 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

13 

กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตาม
กรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

16 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ๑ :  รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ภาคผนวก ๒ :  แบบกิจกรรม/การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

วิสัยทัศน์  
 

“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” 

ค าอธิบาย 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการ          

การป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” โดยมีที่มาจากกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ  
๑. สังคมธรรมภิบาล (Integrity Society) เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักมากขึ้น    

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาครัฐที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Responsibility) และพร้อมให้ประชาชนหรือทุกภาคส่วนตรวจสอบ (Accountability) การด าเนินการของภาครัฐได้ 
ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๒. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการพัฒนามาตรการวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต ยกระดับมาตรการก ากับ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม 

๓. การสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน หมายถึง การท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 
ยอมรับ และศรัทธาในส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ท. ในการร่วมแจ้ง
เบาะแส ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การทุจริตอันเป็นผลให้การทุจริตในภาครัฐลดลงได้ 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็ง        
ให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. ก ากับ ขับเคลื่อน และยกระดับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง  
3. บูรณาการเพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ  
4. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission) 

“ชื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๒ - 

เป้าประสงค์ 

“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี    
ให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง” 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
๒. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศไทยให้เทียบเท่านานาชาติ 
4. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการทุจริต 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเรื่องร้องเรียนที่มีการชี้มูลวินัย 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 
๒. บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 
4. เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพ่ือยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา 
๑. บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
๓. พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๓ - 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๔ - 

ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ 
 

 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๕ - 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน   ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ      

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ หน่วยนับ ปี 256๖ (แผน) 
ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
ดัชนีสันติภาพโลก อยู่อันดับ ๑ ใน ๕๐ ของโลกภายในปี ๒๕๗๐ อันดับ 1 ใน 50 

 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  

๑. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

รอ้ยละ 60 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น  คะแนน 51 คะแนน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร้อยละ ๖๐ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ ๘๔ 
๓. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ ๓๐ 
๔. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง ร้อยละ ๓๐ 

 ด้านการปราบปรามการทุจริต : 
๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า 

กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๔ 

๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน   
    (ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

ร้อยละ ๓ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๖ - 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติราชการเรื่อง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกัน               
การทุจริตภาครัฐ ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง              
ซื่อสัตย์สุจริตมีระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือลดและปิดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของ 
    ส านักงาน ป.ป.ท. (ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๔ 

2. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานสู่มาตรฐานความ
โปร่งใส สุจริตในระดับนานาชาติ 

ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ ก าหนดกลไก และแนวทางในการด าเนินการ 
ระดับ ๕ เสนอแผนขับเคลื่อนการด าเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตและผล

การขับเคลื่อนต่อคณะรัฐมนตรี 

ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการ 
    เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สาเหต/ุปัจจัยการทุจริต และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
ระดับ 3 จัดท ามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการ 
ระดับ 5 น าเสนอรายงานผลการศึกษามาตรการฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ระดับ ๕ 

๔. ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต ร้อยละ ๔๐ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริตที่มีประสิทธิภาพเป็นผล         
ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวจนกระท าความผิดทางวินัยทุจริตลดลง 

๑. ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการทางวินัยหลังจากคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีมติชี้มูลทางวินัย 

ระดับ ๑ จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามการด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๓ ติดตาม รวบรวม และวิเคราะหผ์ลการด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะหก์ารด าเนินการทางวินัย 

ระดับ ๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๗ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมาย 
    ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบจากข้อมูลที่ 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงาน 

ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ 
ระดับ ๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะห ์

 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ประชาชนรู้สึกมั่นใจในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะเก่ียวข้องกับการทุจริต 

๑. ร้อยละของเรื่องที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ ๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

เป้าหมาย  : ระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีความรวดเร็วในการด าเนินการ แสดงข้อมูลด าเนินการ
อย่างครบถ้วน ให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนทราบอย่างครอบคลุม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในการด าเนินการ และ
โปร่งใสต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอน 

๑. ร้อยละของเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ 
๒. ร้อยละของเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๐ 
๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการรายงานผล

การด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการ     
ไต่สวนข้อเท็จจริง) 
ระดับ ๑ ปรับปรุงฐานข้อมลูสารบบคด ี
ระดับ ๓ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านคด ี
ระดับ ๕ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านคดีและน าข้อมูลการรายงานผลดังกล่าว

เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย : ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ทันสมัย บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีสมรรถนะและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระดับความส าเร็จของการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

ระดับ มาตรฐาน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

ร้อยละ ๙๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๘ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
บริหารจัดการองค์กร 

ระดับ ๑ การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ระดับ 2 จัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการงค์กรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๓ ผู้บริหารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหาร

จัดการองค์กร 
ระดับ 4 ด าเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อก าหนดในโครงการแล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร 

ระดับ ๕ 

๔. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

ระดับ  
 

A 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

   
 
 
  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๙ - 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
๑ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 2 200,๐๐0 1-1 

2 โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานสังกัด
ราชการส่วนท้องถิ่น  

ปปท. เขต ๔ 174,9๕๐ 1-3 

3 ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
(โครงการส าคัญ) 

กปก. 5,000,๐๐0 1-5 

4 โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปปท. เขต ๗ 100,๐๐0 1-10 

5 โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ระดับผู้ปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดีย  

ปปท. เขต ๗ 115,๐๐0 1-12 

6 โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(โครงการส าคัญ) 

กยผ. ๙,๓00,๐๐0 1-14 

7 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง
การใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก  

ปปท. เขต ๖ 536,๐๐0 1-16 

8 โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ  กอท. ไม่ใช้ งปม. 1-19 
9 โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายใน

การด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
กอท. ไม่ใช้ งปม. 1-21 

10 โครงการสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ  ศทส. 300,๐๐0 1-23 
11 โครงการ ปปท.เขต ๕  เคลื่อนที่ป้องปรามแบบบูรณาการเชิงรุก  ปปท. เขต ๕ 124,๐๐0 1-25 
12 โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ปปท. เขต ๙ 111,200 1-27 
13 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ

เอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กตท. 1,080,๐๐0 1-29 

14 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการประเมิน ITA และ    
การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 

กปก. ๒๕๐,๐๐๐ 1-32 

  
 
 

   



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๐ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 

15 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ในการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. 2,860,๐๐0 1-35 

16 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย  

ปปท. เขต ๘ 60,๐๐0 1-37 

17 โครงการ ปปท. เขต ๒ สัญจร เพ่ือรณรงค์สร้างความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตและสร้างพื้นที่ธรรมาภิบาลต้นแบบ  

ปปท. เขต ๒ 465,๐๐0 1-39 

18 โครงการจัดท าคู่มือฉบับประชาชนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ปปท. เขต ๒ 170,๐๐0 1-42 
19 โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน     

การทุจริตระดับชุมชน  
ปปท. เขต ๔ 273,๐๐0 1-44 

๒๐ โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” กปก. 14,630,๐๐0 1-46 
21 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน “คนไทยไร้ทุจริต”  กปก. 9,000,๐๐0 1-49 
22 โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ปปท. เขต ๗ ๑,๓9๗,9๔๐ 1-51 
23 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ปปท. เขต ๙ 100,๐๐0 1-55 

24 โครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

สลธ. 2,600,๐๐0 1-57 

25 โครงการสื่อสารเพ่ือตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ  สลธ. 800,๐๐0 1-59 
26 โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ” ของส านักงาน ปปท. เขต ๑-๙ 
สลธ. 6,240,๐๐0 1-61 

27 โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่  

ปปท. เขต ๑ ไม่ใช้ งปม. 1-63 

28 โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม  ปปท. เขต ๓ 100,๐๐0 1-65 
29 โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ “บัณฑิต

ใหม่เริ่มวัยท างาน”  
ปปท. เขต ๕ 60,๐๐0 1-67 

30 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน
ทุจริตในภาครัฐ  

กปก. 4,250,๐๐0 1-69 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 
31 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลการป้องกันทุจริตในภาครัฐ กปก. 5,000,๐๐0 1-72 

     



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๑ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแส 

32 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย     
ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต   

กปก.   22,124,๐๐0 1-74 

33 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต ในระดับพ้ืนที่น าร่องต าบลสีขาว  

ปปท. เขต ๘ 270,๐๐0 1-77 

34 โครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต”  ปปท. เขต ๑ ๓00,๐๐0 1-79 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

35 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือก ากับติดตามการลงโทษทางวินัยและ
ประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

กปท. ๕ ๑00,๐๐0 1-82 

36 การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กบค. ไม่ใช้ งปม. 1-84 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

37 โครงการยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครอง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติในภาครัฐ  

กอท. ไม่ใช้ งปม. 1-86 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 
38 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจาก     

นักลงทุนชาวต่างชาติ 
กตท. 3,032,8๐๐ 1-88 

39 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากนักลงทุน ชาวต่างชาติ 

กตท. 500,๐๐0 1-90 

40 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด  ปปท. เขต ๔ 129,9๕๐ 1-92 
41 โครงการ ปปท. เขต 4 พบประชาชน  ปปท. เขต ๔ ไม่ใช้ งปม. 1-94 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

42 การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านระบบ ศอตช. กปท. ๕ 100,๐๐0 1-96 
43 โครงการบูรณาการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกส านักงาน ปปท. เขต ๘  ปปท. เขต ๘ 1๒8,๒๐๐ 1-98 
44 โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

กปท.๔ 1๒,๐๐0 1-101 

45 โครงการในการป้องปรามเชิงรุกเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ  กปท. ๑ 100,๐๐0 1-103 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๒ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 

46 โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ กอท. ๕๖๔,๐๐๐ 1-105 
47 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ         

ผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตประพฤติมิชอบ  
สลธ. 700,๐๐0 1-107 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพ่ือยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

48 โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนยับยั้งการทุจริต
และพัฒนานวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 

กปท.๔ ไม่ใช้ งปม. 1-109 

49 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในภาครัฐ   

ปปท. เขต ๖ 50,๐๐0 1-111 

50 โครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการท าธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง  

กอท. 500,๐๐0 1-113 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

51 โครงการการใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กปท. ๕ 250,๐๐0 1-115 

52 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต ปปท. เขต ๔ 42,๒๐0 1-118 
53 โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการส าคัญ)   
ปปท. เขต ๙ 2,408,3๒๐ 1-120 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 

54 โครงการสนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทุจริตในภาครัฐ
ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย  

กปท. ๕ 250,๐๐0 1-123 

55 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

กอท. 470,๐๐0 1-126 

56 จัดท าหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบ
ของส านักงาน ป.ป.ท. และที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

กกม. 150,๐๐0 1-128 

57 จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ  

กกม. ไม่ใช้ งปม. 1-130 

58 การจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และรายงานผล
การด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานและการไต่สวนข้อเท็จจริง) 

กบค. ไม่ใช้ งปม. 1-131 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๓ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

59 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่
สวนข้อเท็จจริง  

ปปท. เขต ๒ 20,๐๐0 1-133 

60 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน 
เบาะแสการทุจริตและสนับสนุนการตัดสินใจ  

ศทส. 8,187,๖๐๐ 1-135 

61 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘  

ปปท. เขต ๘ 1๑๘,๐๐0 1-137 

62 การทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.  กกม. ไม่ใช้ งปม. 1-139 
63 ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรการ

ของฝ่ ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กกม. ไม่ใช้ งปม. 1-140 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 

64 โครงการการประชุมเพ่ือจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.  

ศปท. 88,๐๐0 1-142 

65 โครงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  กพร. 200,๐๐0 1-144 
66 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล 

PMQA 4.0   
กพร. 500,๐๐0 1-145 

67 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย กพร. (คนในองค์กร) 
และบุคลากรในองค์กรในการบริหารการจัดการภาครัฐ   

กพร. 300,๐๐0 1-146 

68 โครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

กยผ. ๒,๐๔๘,๐๐0 1-147 

69 โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฎหมายดิจิทัล  ศทส. 300,๐๐0 1-149 
70 กิจกรรมพัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียน  
กบค. ไม่ใช้ งปม. 1-150 

71 กิจกรรมการจัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  กบค. ไม่ใช้ งปม. 1-152 
72 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  
สลธ. 1,200,๐๐0 1-154 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๔ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

73 โครงการการออกแบบและจัดท ากระบวนงานตามแนวทาง
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture – EA) 

ศทส. 5,๐00,๐๐0 
 

1-156 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

74 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่างประเทศ  

กตท. 500,๐๐0 
 

1-160 

75 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคุณธรรรมและความ
โปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท.  

ศปท.    52,๐๐0 
 

1-162 

76 โครงการคุณธรรมสร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.  ศปท. 134,6๐๐ 1-164 
77 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต “ศปท. บอกเล่าเก้าสิบ” 
ศปท. 21,4๐๐ 1-166 

78 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

กบค. 280,๐๐0 1-168 

79 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

สลธ. 391,๐๐0 1-170 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
(โครงการส าคัญ) 

สลธ. 5,352,๐๐0 1-172 

81 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร 
ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. 600,๐๐0 1-175 

82 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. 2๖๒,๗๐0 1-177 

83 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดของส านักงาน ป.ป.ท  สลธ. 500,๐๐0 1-179 
84 โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  สลธ. 300,๐๐0 1-181 
85 ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

กกม. ไม่ใช้ งปม. 1-182 

86 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค 

ศทส. ๓๓0,๐๐0 1-183 

87 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

กปก. 913,๐๐0 1-184 

88 การจัดการความรู้  (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ของ
ส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7 เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HIGH 
PERFORMANCE ORGANIZATION)  

ปปท. เขต ๗ 5,๐๐0 1-186 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๕ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

89 ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7  

ปปท. เขต ๗ 530,๐๐0 1-188 

90 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ปปท. เขต ๖ 150,๐๐0 1-190 

91 โครงการประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีทุจริต  ปปท. เขต ๙ ไม่ใช้ งปม. 1-192 

92 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวน
สอบสวน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม I2 ANALYST'S 
NOTEBOOK (CYBER CRIME TECHNOLOGY SPECIAL TOOL & 
DRAGS CRIMINAL NETWORK ANALYSIS WITH I2 ANALYST'S 
NOTEBOOK) ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในสังกัด ปปท.เขต ๕  

ปปท. เขต ๕ 38,7๐๐ 1-194 

93 โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)  

สลธ. 250,๐๐0 1-196 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

94 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ศทส. 4,500,๐๐0 1-198 
95 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ท.   
ศทส. 2,300,๐๐0 1-200 

96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร ศทส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1-202 
97 โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย 1206 ศทส. ๓,๐๑๘,๐๐๐ 1-203 
98 โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus)  ศทส. 2,173,๐๐0 1-204 
99 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายทดแทนส าหรับส านักงาน ป.ป.ท. 

ส่วนภูมิภาค 
ศทส. 3,864,๐๐0 1-205 

100 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส านักงาน ป.ป.ท.  ศทส. 1๐,๓๘๔,๕๐0 1-207 

๑๐๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน ป.ป.ท. สลธ. 3,452,000 1-208 

 
 
 
 

  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๖ - 

กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตามกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

 

ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากจะขับเคลื่อนและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว หน่วยงานภายในของส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีการด าเนินการ
ด้านอ่ืน ๆ ตามขอบเขต ภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ซึ่งได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ วิธีการ และข้อสั่งการต่าง ๆ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร รวมถึงงานที่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ขอความร่วมมือหรือร้องขอให้
ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงเห็นควรแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
ตามขอบเขต หน้าที่ และอ านาจของส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตาม
กรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ดังนี้  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

กตท. 1. กิจกรรมศึกษาแนวทางและ
รูปแบบป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างประเทศ  

สรุปแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐระหว่างประเทศ พร้อมถอดบทเรียน และจัดท า
รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐของต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
เสนอผู้บริหารรับทราบ 

2-1 

2. กิจกรรมจัดท าแผนการพัฒนา
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างประเทศ 

๑) แผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

๒) ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนงานได้ครบทุกการประชุม และ
จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศแล้วเสร็จ 1 ฉบับ/
การประชุม 

2-2 

๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
วิเทศสัมพันธ์  

นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น มีการจัด
ฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรกองการ
ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ 
ความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2-3 

๔. กิจกรรม English is Found  
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร 

นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น มีกิจกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 
และให้บุคลากรไปติดต่อกับชาวต่างชาติเพ่ือฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2-4 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๗ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

 ๕. กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนจาก
นั ก ล ง ทุ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ แ ล ะ
ประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ร้อยละ 80 

2-5 

กตน. ๑. โครงการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

๑) หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
๒) หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการ
ท างาน 

2-6 

๒ .  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม ก า กั บ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

2-7 

๓. กิจกรรมการให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ระบบการให้ค าปรึกษาและการถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับค าปรึกษาน าค าปรึกษาไปปฏิบัติได้ 

2-8 

๔. กิจกรรมประเมินความพึง
พอใจของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 2-9 

๕. กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติ การ
ส่ ง เ ส ริ มคุณธรรมส านั ก งาน 
ป.ป.ท. 

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2-10 

๖. กิจกรรมการจัดการความรู้
เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

๑) จ านวนชั่ วโมงในการเข้ ารับการอบรมพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ค่า
เป้าหมาย ๓๐ ชม./คน/ปี 

๒) บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2-11 

๗. กิจกรรมจัดท าและพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒) การบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

2-12 

สลธ. ๑. มาตรการเสริมสร้างแนวทาง
ในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๑. เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ประพฤติ ปฏิบัติตน 
ดังนี้  

1) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม 

2-13 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๘ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

3) อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้ 

4) สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

5) รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

๒. ส านักงาน ป.ป.ท. มีการส่งเสริมหรือคัด เลือก
ข้าราชการในสังกัด  ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
ประพฤติดี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น หรือปฏิบัติงานตาม
หลักคุณธรรม เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับกรม หรือระดับกระทรวง เช่น  

1) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่
ดีเด่นของส านักงาน ป.ป.ท.  

2) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) 
๒. โครงการรวบรวมและจัดการองค์
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
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๓. โครงการพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
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 ๔. โครงการเชื่อมต่อข้อมูลการ
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
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ศทส. ๑. โครงการการบ ารุงรักษาระบบ
เว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีการรวบรวมข้อมูล ความต้องการการใช้
ระบบเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบและแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาระบบ ท าให้มีระบบเว็บไซต์รองรับการเผยแพร่ข้อมูล
และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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กยผ. ๑. โครงการพัฒนาระบบรายงาน
ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  

ส านักงาน ป.ป.ท. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๙ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

๒. การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 

เจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการ
ประเมินแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน เผยแพร่ผ่าน website ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
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๓. โครงการติดตามความก้าวหน้า
การด า เนินงานตามแผนงาน
บูรณาการในระดับพ้ืนที่และการ
ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนหน้า 

ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ภายใต้
แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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กบค. ๑ .  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลเรื่องกล่าวหา และการ
ปกปิดข้อมูลผู้กล่าวหา   

๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์
ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 

๒) สามารถคุ้มครองข้อมูลของผู้กล่าวหา สร้างความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจในการด าเนินการ 

๓) สามารถค้นหาข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้จากการจัดท า
ทะเบียน และรหัสประจ าตัว 
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๒. กิจกรรมจัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียน  

๑) เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกล่าวหา 
เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามช่องทางต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

๒) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล และส่งต่อ หน่วยงาน
ภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ร้องขอ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว  

๓) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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๓. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงาน
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ง า น
เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๑) การเชิญประชุม การออกระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องครบถ้วนตามหลัก
กฎหมาย  

๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุม เอกสารประกอบการ
พิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๓) สามารถประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน 
ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. หรือเลขาธิการ
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๒๐ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ผู้อ านวยการกองบริหารคดี 
มอบหมาย  

๔) เรื่ องที่ เสนอบรรจุ เข้ าระเบียบวาระการประชุม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  ป . ป . ท .  เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ยบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. 
๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. กิจกรรมการจัดท าคู่มือการ
อ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

มีร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่ าด้ วยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว 
ไปใช้ในการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กปท. ๒ ๑. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารคดีกองปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ๒   

ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
คดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 
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กปท. ๓ ๑. การจัดท าแผนประทุษกรรม
ค ดี ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีตัวอย่างแผน
ประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และ
บุคลากรของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และ
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริง 
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ปปท.  
เขต ๑ 

๑. กิจกรรมสร้างความเข้าใจใน
บทบาท  อ าน าจหน้ าที่  ขอ ง 
ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ภายใต้การ
ด าเนินงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรื่น เกิด
ประสิทธิภาพ  

๒) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  มีความรู้  ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ
แนวทางปฏิบัติที่ดี อันเป็นรากฐานแห่งการให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ 
ศอตช. 
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๒. กิจกรรมการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
กระบวนงาน/ โครงกา รของ

๑) มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง 
จัดท ามาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ 
กรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / 
โครงการ /กิจกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๒๑ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือจัดท า
ระบบแจ้งเตือน 

๒) มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ส่งต่อ
ให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และ
แจ้งเบาะแส  

๓. กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุจริต 
ในภาครัฐ  

มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ    
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบ/ วิธีการ/เทคนิค/ ข้อพึง
ระวัง/ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าส านวนคดี 
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ปปท.  
เขต ๓ 

1. กิจกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดใน
คดีท่ีคณะ กรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการ 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. 2-30 

2. กิจกรรมติดตามผลการลงโทษ
ทางวินัยทางวินัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามมติชี้มูลความผิด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท.    มี
มติชี้มูล 
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ปปท.  
เขต ๗ 

๑. โครงการศึกษาและพัฒนา 
เ พ่ือยกระดับงานป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ  ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖ 
ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 7 

1) มีฐานข้อมูลรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ในความรับชอบของ เขต ๗  เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมและโครงการในการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2) สามารถพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
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๒ .  กิ จ กร รมการ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรการก ากับการ
ลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการ
ลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. กิจกรรมเ พ่ือแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2-35 

๔. กิจกรรมเ พ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

การพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลทางอาญาและวินัยมีความรวดเร็ว 
แม่นย า มีระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2-36 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
  

ส่วนที่ ๑ 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก ๑ - 1 
 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต 2 ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ :     ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก  
                               สร้างการรับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรูแ้ละพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระดับประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 
งบประมาณ :   200,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 2 
ผู้ประสานงาน :   นายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ โทรศัพท ์  08 0334 3346 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
หลักของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจ า โดยมุ่งเน้นให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยที่ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักและกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมทั้งในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีหน้าที่และอ านาจก าหนดนโยบายและแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตกับทุกภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ส านักงาน ปปท. เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ตามหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
เป็นการสร้างเครือข่ายภาครัฐให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือป้องกันและลดโอกาสความเสี่ยง
การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทจุริตในภาครัฐ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและต่อตา้นการทจุริตในภาครัฐ 
 2.3 เพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐเกิดเป็นรูปธรรม 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  สถานที่ของภาคเอกชน 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
 7.2 เครือข่ายภาครัฐได้แนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ 
 7.3 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย ท่ี 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย    1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
               2. คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั 
ส านักงาน ปปท. เขต 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม 
ที่ ๑ 
การอบรม/
สัมมนา/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

1. จ า นวนของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 100 คน 

2. ส านักงาน ปปท. เขต 2 ได้
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
ภาครัฐ 

เชิงปริมาณ มผีู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ได้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐ โดยผ่านการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 

50,000 100,000 50,000 - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ :   โครงการส่งเสรมิและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และ

พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  3. บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลและประสานความร่วมมือ 
     2. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรูแ้ละพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
     3. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ๔. สร้างกลไกการมสี่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี  
งบประมาณ :   ๑๗๔,๙๕0 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   จัดประชุม/อบรมสมัมนา/ลงพืน้ท่ี/มอบใบประกาศเชิดชู 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน : นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 08 5485 7708 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน ยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาของท้องถิ่นและความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท
ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ าเป็นต้องสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติ 
หลากหลาย และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันการทุจริตให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม คือ
การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานสังกัดราชการส่วน
ท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลุกจิตส านึกและขับเคลื่อนให้หน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนท้องถิ่นน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพ่ือเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
 2.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดประชุมคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วม 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 ลงพ้ืนที่ติดตามผล 
 ๓.๔ มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  หนว่ยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 4 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

7. เป้าหมายตัวชี้วัด  หน่วยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏบิัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น
รูปธรรม 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 
 ๗.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นมีความรูเ้ก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลและน ามาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 7.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 7.3 ประชาชนมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตในพื้นที ่

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
แผนระดบัที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายท่ี 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ท่ี 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย       1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
                  2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทาง
ทุจริต 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงาน ปปท. เขต ๔ 

ข้อมูล ณ วันที ่๑๔ ธันวาคม 2564 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดประชุมคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วม ๑๕,๓๕๐    
2. จัดอบรมสัมมนา  ๘๓,๖๐๐    
3. ลงพื้นที่ติดตามผล   75,000  
๔. การมอบใบประกาศเชิดชู    1,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ    

ช่ือโครงการ :   ขับเคลื่อนระบบเฝา้ระวังการทุจรติเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ    . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก              . 
แนวทางการพัฒนา : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
                          2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน      
งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)                                                                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : กิจกรรมที่ ๑ : 1. ประชุมคณะท างานคลินิก ปปท.เขต 1-9 2. ปปท.เขต ๑-๙ ด าเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 มิติ คือ - จัดประชุมจังหวัดขยายผลในการสง่เสริมธรรมาภิบาลฯ - ลงพื้นที่เฝ้าระวงั
และป้องปรามการทุจริต - คลินิกฯ เคลื่อนที่ให้ค าปรึกษา ประชาสัมพันธ์ 3.กปก.ร่วมลงพื้นท่ีในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิง
รุก กับ ปปท.เขต 1-9 กิจกรรมที่ ๒ และ ๓ อบรม/สัมมนา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานส่งเสรมิธรรมาภิบาลในภาครัฐ         . 
ผู้ประสานงาน : ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โทรศัพท ์  1403 
 
 
๑ หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี หรือการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเพื่อให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน ย่อมไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้หากประเทศไทยยังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงอันเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายาม
ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่
เปิดโอกาสให้โกง” มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความตาม “มาตรา 
๑๗  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยน าแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) ไปใช้เป็นเครื่องมือและขยายผลในการ
เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐปลุกจิตส านึกทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความซื่อตรงต่อหน้าที่และซื่อตรงต่อประชาชน และประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของส านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ภารกิจส าคัญด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. คือการด าเนินกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐเพื่อน าไปใช้กับหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ รวมถึงภาคเอกชนให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
โดยได้น านวัตกรรมและเครื่องมือประเมินธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ด้านความรู้ ความเข้าใจ) ภายใต้หลักสูตร “เสริมสร้างธรร
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มาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักประจ าของส านักงาน ป.ป.ท. และใช้เป็นเครื่องมือในการ “ปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการ
ทุจริตในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างธรร
มาภิบาลให้เกิดแก่ตนเองและองค์กร รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และในส่วนของภาคเอกชน ส านักงาน ป.ป.ท. ได้
สร้างนวัตกรรมภายใต้โครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตโดยจัดท าหลักสูตร “บรรษัทภิ
บาลต่อต้านการทุจริต” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรหลักประจ าของส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับภาคเอกชน เพื่อให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการ
ก าหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เอกชนและองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการต่อเนื่องโดยการน า
หลักสูตร ๒ หลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในโครงการ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” จึงเห็นควร
ด าเนินการสร้างนวัตกรรมระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้
สามารถอุดช่องว่างในการประสาน และการด าเนินงานป้องกัน และป้องปรามการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒.๒ เพื่อน ากระบวนการการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง 
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒.๓ เพื่อปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อตรงต่อประชาชน และประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว 

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ส าเร็จและ  
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๕ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการป้องกันการจ่ายสินบนและการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ภาคเอกชนที่จะต้องเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและภาคเอกชนทั่วไปให้มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทาง/มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
      กิจกรรมที ่๑ :  
               1. ประชุมคณะท างานคลินิก ปปท.เขต 1-9  
               2. ปปท.เขต ๑-๙ ด าเนนิการเฝา้ระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 มิต ิคอื 
                   - จัดประชุมจังหวดัขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ  
                   - ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต 
                   - คลินิกฯ เคลื่อนที่ใหค้ าปรึกษา ประชาสัมพันธ ์
              3. กปก.ร่วมลงพื้นที่ในการเฝา้ระวังป้องกันการทุจรติเชิงรกุ กับ ปปท.เขต 1-9    
      กิจกรรมที ่๒ และ ๓ อบรม/สมัมนา 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๑. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลาง 
๒. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค 
๓. ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบคุคล หรือนิติบคุคลที่เข้ายื่นข้อเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจดัซื้อจดัจ้าง 
๔. ผู้ทรงคณุวุฒิ นักวิชาการ ผูส้ังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั 
งบประมาณในการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  
คลินกิส่งเสริมธรรมา 
ภบิาลตอ่ต้านการทุจรติ 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานคลินิกส่งเสริมธรร
มาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ
คลินิกฯ ปปท.เขต ๑-๙ 
ระยะเวลา ๒ วัน เพื่อวาง
แผนการด าเนินโครงการฯ 
วิเคราะห์ผลการด าเนิน
โครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 

๑. ส านักงาน 
ป.ป.ท. สามารถ
ด าเนินการขยายผล
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๔ 
จังหวัด 
๒. ส านักงาน 
ป.ป.ท. สามารถ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
๙ เรื่อง 

- เชิงปริมาณ 
๑. จังหวัดขยายผลในการ
เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต
เชิงรุก จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๔ จังหวัด 
๒. ท าการเฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า  
๙ เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ 
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. น า
รูปแบบการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ไป
ขยายผลเพื่อใช้ในการเฝ้า
ระวังและป้องกันการทุจริต 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
ปปท.เขต ๑-๙ เกิด
กระบวนการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ทุจริตในภาครัฐลดลง  
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

๒. จัดสรรงบประมาณไปยัง 
ปปท.เขต ๑-๙ จ านวนเขตละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ด าเนินการโครงการฯ ในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริต
เชิงรุกฯ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของคลินิกส่งเสริมธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริต ปปท. 
เขต ๑-๙ ด าเนินการใน ๓ 
มิติ ดังน้ี  
   ๑. คลินิกฯ ปปท.เขต ๑-๙ 
จัดประชุมจังหวัดขยายผลใน
การส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ 
   ๒. ด าเนินการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ 
   ๓. คลินิกฯ เคลื่อนท่ีให้
ค าปรึกษา ประชาสัมพันธ์ 

- ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๓. คลินิกส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยกองป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐร่วมลงพื้นท่ีในการเฝ้า
ระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ในจังหวัดขยายผล  เพื่อ
ติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วม
ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นท่ีรับผิดชอบ ของ 
ปปท. เขต ๑-๙ 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
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กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั 
งบประมาณในการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๒ : ปลุกจิตส านึก
เจ้าหน้าท่ีรัฐตามหลักธรรมาภิ
บาลภายใต้หลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต 
๑. ประชุมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน 
ปปท. เขต ๑-๙ 

ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
ได้รับการอบรม
หลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวนไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

- เชิงปริมาณ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน 
- เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
ธรรมา 
ภิบาลต่อต้านการทุจริต มี
ความรู้ 
ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์
การประเมินของหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

๒. จัดสรรเงินงบประมาณให้ 
ปปท.เขต ๑-๙ เพื่อจัดการ
อบรมหลักสูตรเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวน ๒ รุ่นๆ ละไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๓. กปก. ด าเนินการอบรม
หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริต 
จ านวน ๔ รุ่นๆ ละไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
กิจกรรมที่ ๓ : เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ภาคเอกชนภายใต้หลักสูตร
บรรษัทภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต 
๑. จัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงาน
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

ผู้แทนภาคเอกชน
หรือนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ี
เข้ายื่นข้อเสนอ
ราคากับหน่วยงาน
ภาครัฐในการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้รับ
การอบรมหลักสูตร
บรรษัทภิบาล
ต่อต้านการทุจริต 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 

- เชิงปริมาณ 
ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเข้า
ยื่นข้อเสนอราคากับ
หน่วยงานภาครัฐในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรบรรษัทภิ
บาลต่อต้านการทุจริต 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน               
- เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรบรรษัทภิ
บาลต่อต้านการทุจริต มี
ความรู้ความเข้าใจและผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
หลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

๒. ด าเนินการจัดการอบรม
หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้าน
การทุจริตจ านวน ๓ รุ่นๆ ละ
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 

๓. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

วิธีการวัดผลโครงการ          สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริต ป้องปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิ
บาลต่อต้านทุจริต” ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ 
๒. การทุจริตในภาครัฐลดลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 
๓. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๔. หน่วยงานภาครั ฐ และเจ้าหน้าที่ รั ฐมีการปฏิบัติ งานอย่ างมีประสิทธิภาพ แล ะมีกระบวนการที่ เหมาะสมในการ 
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
๕. กระบวนการเฝ้ าระวั งป้องกัน และป้องปรามการทุจริตเ ชิ งรุกในหน่วยงานภาครั ฐ ได้ รับการพัฒนางานอย่ าง  
เป็นระบบ และเห็นผลเป็นรูปธรรม 
๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่อต้านการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนย่อย การปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมการปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
      - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดทีุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :  100,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
ผู้ประสานงาน : นายพลกฤต   ผดุงฉัตร โทรศัพท์ 08 6469 4496 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 (ส านักงาน ปปท.เขต 7) มีหน้าที่ประการหนึ่งที่ส าคัญ ใน

การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่เขต 7 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพรชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ตลอดทั้งการประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐใน
การทุจริต ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติก าหนด 
หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย ส านักงาน ปปท. เขต 7 ซึ่งองค์กรที่ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น การใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และระเบียบของ
ทางราชการ แต่จากการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า อปท. เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีการทุจริตค่อนข้างสูง จึง
ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าของ อปท. ให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต โดยน าหลักธรร
มาภิบาลมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ส านักงาน ปปท. เขต 7 จึงได้จัดโครงการบูรณาการงานป้องกันเชิงรุกเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิ
บาลขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์    
2.๑ เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานในสังกัด อปท. 
2.2 เพื่อน าแนวทาง่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต ของ ส านักงาน ปปท. เขต 7) เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในพ้ืนท่ีเขต 7 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  องค์กรปกครองส่งท้องถิ่น 
๕. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 7 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดประชุม
ร่วมกับ

จ านวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
หน่ วยงานในสั ง กั ด
องค์กรปกครองส่วน

1 .จ านวนครั้ งในการน าคลินิกส่งเสริมธรรมา 
ภิบาลต่อต้านการทุจริตไป แนะน า ให้ความรู้ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ  
(ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน) 

 100,000   
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)                 
7.1 ส านักงาน ปปท. เขต 7 มีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
7.2 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดในการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 7 มีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ป้องกันการทุจริตในเขตพื้นท่ี 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :   แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายแผนย่อย  ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ 
แนวทางการพัฒนา ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย ๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๑) 
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
และช่วยเหลือประชาชน ๑๔)  พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก
ซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 
60 คน  
          

2.จ านวนเรื่องที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
หรือเบาะแสการทุจริต และท าการป้องกัน/
ป้องปรามการทุจริต (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อ 
1.ปีงบประมาณ) 
3.จ านวนครั้งในการเผยแพร่ หลักธรรมมาภิ
บาลแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์/จัดประชุม/สัมมนา เพื่อ
เสริมสร้างการรับรู้ ให้กับจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตร่วมกับส านักงาน ปปท. 
เขต 7  (ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในรูปแบบเตม็
วัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินประจ าจังหวัด  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต  
ผ่านโซเชียลมีเดีย 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้าง
การรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา :  
1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
2. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต   
งบประมาณ : 115,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรณัท  ปานมณี โทรศัพท์ 034 272 338 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในฐานะ

ที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยความตาม “มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี” 
ซึ่งนโยบาย มาตรการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่เหมาะสม
กับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน 

สืบเนื่องจากการศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าการทุจริตส่วนหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติ สาเหตุการ
ทุจริตหนึ่งพบว่าเป็นการบีบบังคับให้กระท าการจากระดับผู้บังคับบัญชา จึงเป็นเหตุผลในการ    จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ความรู้
กับข้าราชการระดับปฏิบัติและผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ วิธีการร้องเรียน เพื่อต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณี
ดังกล่าวในอนาคต  และเนื่องจากปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต การพัฒนาองค์
ความรู้และการรับข่าวสารต่าง ๆ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็นการลดขั้นตอน ลดการใช้
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้งสามารถเข้าถึงได้ ง่าย ด้วยเหตุนี้ งานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน 
ปปท.เขต ๗ จึงมีแนวความคิดที่จะเทคโนโลยี ที่ช่ือว่า Face book ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มานาน แพร่หลาย และไม่มีค่าใช้จ่าย เป็น
ระบบท่ีมีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ สามารถเช่ือมต่อได้ง่าย มาใช้ในการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการ
เสริมสร้างความรู้ของข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยโซเชียลมีเดีย ขึ้นมาเพื่อขยายผลผ่าน
คลินิกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้มีบทบาท หน้าที่ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งความรู้และเป็น ช่องทางให้
ค าแนะน าปรึกษากับผู้ที่สนใจ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์  สุจริต ในหน่วยงานของรัฐและภาค
ประชาชน  
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๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นข้าราชการที่อยู่ในส่วนราชการ 
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่เกรงกลัวต่อการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกต้อง 
๒.๔ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นในภารกิจของส านักงาน ปปท. ในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
๒.๕ เพื่อให้สามารถน าผลการปฏิบัติงานและฐานผู้ติดตาม น าร่องโครงการในการขยายผลในครั้งต่อไป 
๒.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
๒.๗ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานของส านักงาน ปปท. ให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
๒.๘ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
๒.๙ เพื่อเป็นการน าเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่ ที่เป็นสากลเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง 
2.10 เพื่อน าร่องโครงการในการขยายผลในครั้งต่อไป 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนนิการเอง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   4.๑ ข้าราชการในหน่วยงาน ๘ จังหวัด    4.๒ ประชาชนท่ัวไปที่ใช้ Face book 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ปปท. เขต ๗ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์  ผู้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายแผนย่อย  ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ 
แนวทางการพัฒนา ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ๑) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม ๒) ปกป้องอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติทางบก ๓) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๔) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ ๕) 
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ องค์การนานาชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนกั
ถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุก
ช่วงวัย ทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ให้ความรู้ความเข้าใจ และ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ระดับผู้ปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดีย 

ข้ าราชการระดับผู้ ปฏิบัติ ในการ
ต่อต้านการทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดียมีองค์
ความรู้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานเพิ่ม
สูงขึ้น 

ระดับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หลังการ
ฝึกอบรม 

115,000    
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

ช่ือโครงการ :   “ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย          
สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  ๑ ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา :   ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :   ๙,๓๐๐,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ศกึษา วิเคราะหผ์ลคะแนน CPI/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบ่งกลุม่ระดมความคิดเห็น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
ผู้ประสานงาน : นางสาววรัญญา  ชวศุภกุล       โทรศัพท์ 1514 , 1512 
๑. หลักการและเหตุผล    

ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นดัชนีที่ถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : 
TI) ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๓) มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสยีของการทุจริต โดยการประเมินดัชนีการรับรูก้ารทุจรติในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ จะมีแหล่งการประเมินทั้งหมด ๑๓ แหล่งการประเมิน ส าหรับการประเมินคะแนนของประเทศไทย ใช้แหล่งการประเมิน
ทั้งหมด ๙ แหล่งการประเมิน ปัจจุบัน ได้มีการก าหนดให้ ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
(CPI) เป็นเป้าหมาย ตัวช้ีวัดของแผนในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ก าหนดให้ ภายในปี ๒๕๘๐ ประเทศไทย จะต้องมีระดับคะแนน CPI อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๒๐ ล าดับแรกของโลก นอกจากน้ี คะแนน 
CPI ยังเป็นเครื่องมือบ่งช้ีและสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี 
CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีกลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าเช่ือถือในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนการลงทุนสูงขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศไหนมีค่าคะแนน CPI สูง ย่อม
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ระยะที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงาน
หลักในการยกระดับคะแนน CPI  โดยร่วมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ศอตช. ซึ่งมีอ านาจ
หน้าท่ีในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและประสานความรว่มมือกับทุกภาคสว่นในการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหามาตรการแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย แบบบูรณาการ และประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทาง และ
พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้
สูงขึ้นและสามารถบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการบริหา รจัดการ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ จนเป็นที่ยอมรับ เช่ือมั่น และศรัทธาจาก
นักลงทุน 
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๒. วัตถุประสงค์   
    ๑.  เพื่อก าหนดกลไก มาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
    ๒.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Ad Hoc Center)  เพื่อยก
ระระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ผลคะแนน CPI/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / ประชาชนทุกภาคส่วน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยได้รับการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ/ เป้าหมาย คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง/  

แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม 
- ศึกษา วิเคราะห์
ผลคะแนน CPI 
- สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
- จัดท ากลไก 
มาตรการ 
แนวทางในการ
ขับเคลื่อนค่า
คะแนน CPI 

1. มีศูนย์กลางที่เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
2. มีกลไก มาตรการ และ
แนวทางในการขับเคลื่อนที่
ช่วยยกระดับคา่คะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจรติ 
(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศ
ไทย 

เชิงปริมาณ   
มีศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนยกระดับคา่
คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
เชิงคุณภาพ 
มีกลไก มาตรการ แนวทาง
ในการขับเคลื่อนค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index : CPI) 

๔.7000 0.7000 0.7000 3.2000 



ภาคผนวก ๑ - 16 
 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 

 
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน               
ภาครัฐเชิงรุก            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้                  
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก        
แนวทางการพัฒนา : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน    
งบประมาณ :  536,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : 
กิจกรรมที่ 1  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. และหลักธรรมาภิบาล
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชน          
กิจกรรมที่ 2  การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ติดตาม และป้องปรามเชิงรุกในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6           . 
ผู้ประสานงาน : นายนนทพัฒน์  สิงห์ประยูร   โทรศัพท์ 055-304-117         . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส าคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนานและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้รัฐต้องสูญเสีย
โอกาสในหลาย  ๆด้าน เศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม และความมั่นคงของชาติ งบประมาณแผ่นดินและ
ทรัพยากรของชาติต้องสูญเปล่าไปเป็นจ านวนมหาศาล แม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่
การป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่สามารถขจัดให้ลดน้อยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในทุกมิติ ซึ่งส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 มีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้คนไทยทุกระดับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
ร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใส ไร้ทุจริต และร่วมกันปลุกจิตส านึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ส าหรับช่วงในปี พ.ศ. 2566-2570  นี้  ส านักงาน ปปท. เขต 6 ได้
จัดท าแผนงานโครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐเชิงรุกใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกที่ดีในการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน เป็นไป  อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิด
กระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์   
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. และหลักธรรมาภิบาล
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชน 
 3.2 เพ่ือสกัดกั้นและยับยั้งป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   

กิจกรรมที่ 1  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. และหลักธรรมาภิ
บาลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชน (ด าเนินการเอง)  
ลักษณะการด าเนนิการ 
1. ก าหนดจัดกิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที ่1 จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 150 คน 
- ครั้งที ่2 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 150 คน  

2. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 4 ชม. 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และบทบาทหน้าที่ของการเป็นแกนน าเครือข่าย ป.ป.ท.  
- เสริมสร้างองค์ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติ 2 ชม. 

กิจกรรมที ่2  การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ติดตาม และป้องปรามเชิงรุกในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ 

(ด าเนินการเอง) 
ลักษณะการด าเนนิการ 

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
ก าหนดแผนลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

2. ลงพ้ืนที่ป้องปรามเชิงรุก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยงานในพ้ืนที่รับผดิชอบ 
3. สรุปประมวลผลและถอดบทเรียนจากการตรวจสอบ เพ่ือเสนอเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติใน

การป้องกันการทุจริตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรมที ่1  เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในเขตพ้ืนที่ 9 จังหวัด จ านวน  300  คน 
กิจกรรมที ่2  หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 30 แห่ง   
๕. สถานที่ด าเนินการ  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตาก  จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานภาครัฐมีการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซ่ือสัตย์สุจริตคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบลดลง/แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลกูฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเดก็
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที ่1 
 การฝึกอบรม 
ให้ความรู ้
 ปลูกจติส านึก
ความซื่อสัตย์
สุจรติ คณุธรรม 

จริยธรรมและ
ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย  
จ านวน 300 คน 

เจ้าหน้าที่รัฐและภาค
ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ ข อ ง
ส า นั ก ง าน  ป .ป .ท .          
และมีความพึงพอใจ
เช่ือมั่นศรัทธาในการ
ยับยั้งป้องกันและป้อง
ปรามการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้น  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

- เชิงปริมาณ 
ร้อยละเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน 
ป.ป.ท. และมีความพึงพอใจเช่ือมั่น
ศรัทธาในการยับยั้งป้องกันและ 
ป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
มีการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมา 
ภิบาลทุกส่วนราชการ 

 320,000   

กิจกรรมที ่2 
การลงพื้นที่
ตรวจสอบ 
ติดตาม และเฝ้า
ระวังการใช้จ่าย
งบประมาณ
แผ่นดินของ
หน่วยงาน
ภาครัฐเชิงรุก 
เป้าหมาย  
จ านวนไม่น้อยกว่า   
3๐ หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่รัฐและภาค
ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ ข อ ง
ส า นั ก ง าน  ป .ป .ท .          
และมีความพึงพอใจ
เช่ือมั่นศรัทธาในการ
ยับยั้งป้องกันและป้อง
ปรามการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้น  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

- เชิงปริมาณ 
ร้อยละเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
ภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน 
ป.ป.ท. และมีความพึงพอใจเช่ือมั่น
ศรัทธาในการยับยั้งป้องกันและ 
ป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
มีการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมา 
ภิบาลทุกส่วนราชการ 

 
54,000 

 
54,000 

 
54,000 

 
54,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ...กอท.. 

ช่ือโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสีย่งการทุจรติภาครัฐ                . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก               
แนวทางการพัฒนา : ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน          . 
งบประมาณ : ไม่ใช้บประมาณ                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ๑) พัฒนามาตรฐานคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๒) ขับเคลื่อนและช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ๓) ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ            . 
ผู้ประสานงาน : นางสาว  บุศรากร เพชรศริิโกศล   โทรศัพท์   096-1414665         . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วย แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก าหนดไว้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านก ารทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ซึ่งเป็นกลไกในการประสานขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติ จึงได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการโดยมุ่งเน้นผลักดันให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในก ากับของรัฐ  มีการพัฒนามาตรการ วิธีการลดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การป้องกนั
การทุจริตมีประสิทธิภาพ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่ง
ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กร
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 

๒. วัตถุประสงค์   
 หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๑) พัฒนามาตรฐานคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ๒) ขับเคลื่อนและช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานภาครั ฐระดับกรม/เทียบเท่า 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา) และเทศบาลนคร ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการด าเนินการ 
 ๓) ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 
และเทศบาลนคร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และเทศบาลนคร 
๕. สถานที่ด าเนินการ  436 หน่วยงาน 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และเทศบาลนครผ่าน
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ /เป้าหมายแผน
ย่อย คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง / แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจรติและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ และปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการ/
กิจกรรมที่ 1 
โครงการ
ขับเคลื่อน 
การประเมิน
ความเสีย่งการ
ทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. 2566 
- เพิ่มเทศบาล 
30 หน่วยงาน 

หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม/เทียบเท่า 
รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน จังหวัด 
องค์กรปกครอง
รูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา) 
และเทศบาลนคร
หน่วยงานมีแผน
บริหารจดัการความ
เสี่ยงการทุจริต 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และเทศบาลนคร
จ านวน 432 หน่วยงาน มีการจัดท าและรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบมายัง 
ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และเทศบาลนคร 
ที่จัดท าและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ
ประพฤติมิชอบมายังส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเชิงคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ 
(Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ...กอท.. 

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่           
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก               
แนวทางการพัฒนา : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน          . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ด าเนินการเอง                                                            
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ            . 
ผู้ประสานงาน : นางสาว  บุศรากร เพชรศิริโกศล        โทรศัพท์  096-1414665         . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศซ่ึงต้องด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุดิบกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังได้บัญญัติให้การด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติ
ให้การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมท้ังให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
 วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๑ ด้าน โดยเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีใน
การด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่
เห็นควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ Big 
Rock ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน และด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปประธรรม
ในช่วงปี 2564-2565 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของบุคลากร โดยใช้ดุลย
พินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริต 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูป ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ 
จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (2) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็วโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสและผลประโยชน์ และ (5) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินงานโครงการขนาดใหญ ่
 ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังในด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนา  
(เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอื่น ๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงเป็นอัน
มาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช.  

การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถด าเนินการได้ท้ังในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy Development 
Stage) (ซ่ึงส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากส านักงาน ก.ก.ต. ในการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตาม
หน้าท่ีและอ านาจในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว) และในขั้นตอนของการน านโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation 
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Stage) ซ่ึงประการหลังน้ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมี
นัยส าคัญ ท้ังน้ี แนวคิดคือ การน าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนินโครงการท่ีมีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท หรือ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป) หรือโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคง (ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด) ท้ังน้ี ในการด าเนินการให้บรรลุผลควรมีการก าหนดกลไกกลางเพื่อรองรับการ
ด าเนินการ 
๒. วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต มาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนินโครงการท่ีมีวงเงินสูง หรือโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
๓. ขอบเขต/วธิีการด าเนนิการ   
 ๑) จัดท าคู่มือประกอบการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบาย 
 ๒) ประชุมชี้แจงแนวทางและคู่มือในการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓) ติดตามและประเมินผลความเสี่ยงเชิงนโยบาย โครงการท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4) จัดท ารายงายผลการประเมินผลความเสี่ยงเชิงนโยบาย 
 5) เผยแพร่ผลการประเมินผลความเสี่ยงเชิงนโยบาย 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  - 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๘. ความสอดคล้องกบัแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ /เป้าหมายแผนย่อย  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง / แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการขับเคลื่อน
การประเมิน 
ความเสี่ยงการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในการด าเนินงาน
โครงการขนาดใหญ่ 

หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีด าเนินโครงการท่ีมี
วงเงินสูง หรือโครงการ
ท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง
ต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง มีการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงการตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
รายงานผลการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตาม
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ชื่อโครงการ :   สร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ                
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึกสร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      . 
แนวทางการพัฒนา :  ๑. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
งบประมาณ : ๓00,000 บาท                            . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล       โทรศัพท์ ๑๓๑๓            
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงาน
หลักและศูนย์กลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะท าให้เกิดระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.2  เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.3  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ  

๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ 
3.๓ ด าเนินโครงการฯ 
๓.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๕. สถานที่ด าเนินการ   สถานที่ของเอกชน และส านักงาน ป.ป.ท. สว่นกลาง 

 ๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มีความร่วมมือระหว่างกัน และมีความเข้าใจในมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

 

 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอียดขออนุมัติโครงการ       
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ    ๓๐๐,๐๐๐   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ปปท.เขต 5 

 
ชื่อโครงการ :       ปปท.เขต ๕  เคลื่อนที่ป้องปรามแบบบูรณาการเชิงรุก     
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้  
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา : ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ :  124,000.- บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดอบรม จ านวน ๑ วัน             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ      
ผู้ประสานงาน : นางสาวสาริสา  รอดถาวร    โทรศัพท์ 08 9701 4422 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –  2580) ในกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็นที่ ๖  ที่ก าหนดให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึก และ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่ เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตแต่
ละหน่วยงาน โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งก าหนดให้ประเทศ
ไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน ๒๐ ของโลก 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงาน
หลักที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ใน
ส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕ (ปปท.เขต ๕) ประกอบด้วย (๑) งบประมาณจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด 
และงบบริหารจัดการของจังหวัด) (๒) งบประมาณกลุ่มจังหวัด (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด และงบบริหารจัดการกลุ่ม
จังหวัด) (๓) เงินอุดหนุนทั่วไป และ (๔) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยในการจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจะอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณแต่ละจังหวัดซึ่งหน่วยงานจะมีโครงการที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  ดังนั้น เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้
อาจเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาศัยโอกาส หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยโอกาสจากอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์
โดยมิชอบ ท าให้เกิดความเสี่ยงในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 
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ปปท.เขต ๕ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกก่อนที่หน่วยงานจะมีการเบิกจ่า ยเงิน
งบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการ ปปท.เขต ๕ เคลื่อนที่ป้องปรามแบบบูรณาการเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
๒. วัตถุประสงค ์  

2.1 เพ่ือปลูกฝังเจ้าหน้าที่รัฐมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารจัดการเงินงบประมาณจังหวัด  และกลุ่ม
จังหวัด  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
  2.3 เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน 
  2.4 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส  
 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดอบรมจ านวน ๑ วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่รัฐ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปปท.เขต ๕  
๕. สถานที่ด าเนินการ  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ปปท.เขต ๕ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  การบริหารจัดการเงินงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
มีความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จัดอบรม
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
จ านวน ๑ วัน 

เจ้าหนา้ที่รัฐ ในเขตพื้นที่
รับผดิชอบ ปปท.เขต ๕ 
 มีความรู ้ความเขา้ใจ 
ในการบริหารจดัการเงิน
งบประมาณจังหวัด
และกลุม่จังหวัด 
 

- เชิงปริมาณ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ปปท.เขต ๕ เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ  การใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์และมีความ
คุ้มค่า 
 

31,000 31,000 31,000 31,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

 
ชื่อโครงการ : โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     . 
แนวทางการพัฒนา :  - ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน                                       . 
                          - ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง และชี้เบาะแสการทุจริต                             
งบประมาณ : 1๑๑,๒00 บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙       
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิชญาภา  สุสถาพร  โทรศัพท์ ๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘         . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐเป็นนโยบาย
ส าคัญล าดับต้นๆ ที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
รัฐ โดยมุ่งเน้นการใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล ไม่เกิดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบได้ 
ชุมชน หรือประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างสูงสุด   
 ดังนั้น เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายคือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายรัฐบาลในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยให้การตรวจติดตามการใช้จ่าย 
เพ่ือเป็นการวางมาตรการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือช่วยในการระงับยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น  
 ๒.๒ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 ๒.๓ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๙  จ านวน ๗ จังหวัด (สงขลา พัทลุง 
ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)          
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. ๙  ได้รับการเฝ้าระวังตรวจติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
           แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการตรวจ
ติ ดตามการใ ช้
จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผลผลิต (OUTPUT)     
     จ านวนครั้งของ
การลงพื้ นที่  เ พื่ อ
ตรวจติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

เชิงปรมิาณ   
   - จ านวนครั้งที่ลงตรวจติดตาม
การใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ    อย่ า ง น้อย  ๓  ครั้ งต่อ
ปีงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ   
   - การรายงานผลการตรวจติดตาม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ    

- ๔๕,๐00 ๓๘,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาที่ : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : 1,080,000 บาท 
ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 
ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                              .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                              
1. หลักการและเหตุผล ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่
ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention against Corruption – UNCAC) เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่  ๑ มีนาคม 
๒๕๕๔ ตามล าดับ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ ด้านการสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ๒ แผนแม่บท
ย่อย ได้แก่ ๑.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ตั้งเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลก ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารใน
การขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีพันธกิจและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นพันธกิจที่ ๑ และ 
๓ คือ ปลูกฝังและสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบ
อุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม และขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างจริงจัง ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้อที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งที่ผ่านมา
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ออกมาตรการต่างๆ คือ การขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต การ
ขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายและการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” การมีระบบการประเมินความเสี่ยงทุจริต การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการทางด้านการป้องกันการทุจริต
ของส านักงาน ป.ป.ท. ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านการป้องปราม และการปราบปรามการทุจริตอันมุ่งหวังให้
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions 
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Index : CPI) ของประเทศไทย จากการศึกษาถึงแหล่งข้อมูลความโปร่งใสขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) จะพบว่ามีการให้คะแนนและจัดอันดับประเทศไทย โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมลู 
๙ แหล่ง โดยการเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของบุคคลจาก ๒ แหล่งข้อมูลหลัก คือ ๑.จากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์ 
และ ๒.จากนักธุรกิจในประเทศ นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยและนักลงทุนจากทั่วโลก(www.pacc.go.th) 
สะท้อนทัศนคติที่มีต่อการรับรู้การทุจริตและคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บ่งชี้ว่าทัศนคติของนักลงทุนหรือ  
นักธุรกิจนั้นมีผลอย่างมากต่อระดับคะแนนการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยต่อการให้คะแนนขององค์การความ
โปร่งใสนานาชาติ (แหล่งข้อมูลที่มีการให้คะแนนจากทัศนคติของนักธุรกิจ นักลงทุน และธุรกิจการค้าการลงทุน คือ 
แหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง ประกอบด้วย ๑.IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) ๒.The Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) 3 .World Economic Forum (WEF) 4 .Economist Intelligence Unit 
Country Risk Ratings (EIU) ) แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวทางต่างๆในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือยกระดับ
คะแนนความโปร่งใส กลับยังไม่มีความชัดเจนในบทบาทและการด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีต่อภาคธุรกิจ 
เอกชนและนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย ๑. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ๒. หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๓. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
๔.หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ๕. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ๖. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และ ๗. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ตาม หากล้วนแต่เป็น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการที่ยังไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการใดๆให้เห็นเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติแต่
อย่างใด อีกทั้งยังขาดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐโดยการน าภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนทั้ง  
ชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริต  และไม่มีการส่งเสริมให้มีช่องทาง
ที่ภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนจะได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทยและช่องทาง  
ในการแจ้งเบาะแสหรือรายงานการทุจริต แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะมีการแจ้งถึงช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตของ
นักลงทุนชาวต่างชาติผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (The Complaint Center for 
Foreign Investors) ผ่าน fad.pacc@gmail.com ก็ตาม แต่ไม่มีผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน
ชาวต่างชาติ กระบวนงานและอัตราก าลังคนรองรับการรับเรื่องร้องเรียนของชาวต่างชาติหรือนักลงทุนชาวต่างชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวโดยรวมคือส านักงาน ป.ป.ท. ยังไม่ได้แสดงถึงบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการน าภาคธุรกิจ เอกชนและ  
นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม 
 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๑.เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๒.เพ่ือให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9 ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9   

5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท เขต 1-9 
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6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 
จัดประชุมร่วมกับ
ภาคเอกชน  
จ านวน 2 ครั้ง ๆ 
ละ 60,000 บาท 
จ านวน 9 เขต 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมจาก 
ภาคธุรกิจ เอกชน  
มีจ านวน   
1,440 คน 
 

-จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากภาค
ธุรกิจ เอกชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
-ผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคธุรกิจ 
เอกชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 540,000 
 

540,000 
 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 มีเครือข่ายองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริต
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 
1-9 มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในเขตพ้ืนที่ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ/ ปลูกและปลุก
จิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย 
ทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ    

ชื่อโครงการ :   ส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก              . 
แนวทางการพัฒนา : 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
งบประมาณ :   250,000  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ค าปรึกษา แนะน า  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
ผู้ประสานงาน : ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โทรศัพท ์  1403   
 

๑. หลักการและเหตุผล 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศทราบถึง
สถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุง พัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยัง
สามารถน าไปจัดท าแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท.
ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จึงเห็นควรด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (BIG ROCK) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ให้แก่ส่วนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่า ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์   
     ๒.๑ เพื่อก ากับติดตาม และส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีค่าคะแนน ITA ๘๕ 
คะแนนข้ึนไป 
     ๒ .๒  เพื่ อขับ เคลื่ อนแผนการปฏิรูปประเทศด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (BIG ROCK) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี” 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
                 การวิเคราะห์ข้อมูล ประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหค้ าปรึกษา แนะน า 
๔. กลุ่มเป้าหมาย          ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีของรฐัในสังกัด 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
วิธีวัดผลโครงการ 
๑. ตามค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
๒. รายงานผลการประกาศนโยบาย No Gift Policy ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ : ด าเนินการส่งเสรมิองค์
ความรู้ในการประเมิน ITA และขับเคลื่อน 
นโยบาย No Gift Policy ให้แก่ส่วน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ภายใต้การ
ก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่าน
คลินิกส่งเสรมิธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

๑. ส่วนราชการ
ระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ๑๔๗ 
หน่วยงาน เข้าร่วม
การประเมิน และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
(มีค่าคะแนน ITA 
๘๕ คะแนนข้ึนไป) 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๔ 
๒. ส่วนราชการ
ระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ๑๔๗ 
หน่วยงาน 
ประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที ่
(No Gift Policy) 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

- เชิงปริมาณ 
๑. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า ๑๔๗ 
หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (มีค่าคะแนน 
ITA ๘๕ คะแนนข้ึนไป) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
๒. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า ๑๔๗ 
หน่วยงาน ประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที ่(No Gift 
Policy) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕ 
- เชิงคุณภาพ 
๑. หน่วยงานภาครัฐมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามเกณฑก์ารประเมิน 
ITA และหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ป.ป.ช.ได้
ก าหนดไว ้
๒. หน่วยงานภาครัฐมี
นโยบายประกาศตนเป็น
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกคนไมร่ับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift 
Policy) 
 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และข้อมูล
การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของส่วน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๗ 
หน่วยงาน 
๑.๒ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง/แผนการ
ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมิน 
ITA และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No 
Gift Policy ให้แก่ส่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน 
๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบตัิการส่วนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน เพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมิน ITA และ
ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยคลินิก
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ส านักงาน ป.ป.ท. 
๑.๔ ท าการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อ
ซักถามและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมิน ITA และการประกาศนโยบาย No 
Gift Policy ให้แกส่่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ๑๔๗ หน่วยงาน โดยคลนิิกส่งเสริม
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส านักงาน 
ป.ป.ท. 
๑.๕ สรุปผลการด าเนินการ 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
     หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
มีการจัดท าแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อลดโอกาสการทุจริตและลดโอกาสการให้หรือรับ
สินบนในหน่วยงานของรัฐ และมีนโยบายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถอ านวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจริต  
      - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ของส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :  2,860,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท ์๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓      
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย 
“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการ
ป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท า
ความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
รังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด ตลอดจนสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. และสอดรับกับนโยบายดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึง
ต้องอาศัยกลไกสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม
พิเศษ และการแถลงผลงาน เป็นต้น ผ่านโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ อันจะน ามาซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสังคม ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   
 2.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            2,860,000.-                    บาท 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ๑) ประชาชนท่ัวไป  ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  ๓) สื่อมวลชน 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม งบประมาณ 

7. ตัวช้ีวัด 
- เชิงปริมาณ จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน  ป.ป.ท. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน  ป.ป.ท. 
8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี 
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน 

ป.ป.ท. รวมถึงมีความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
10. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง 
                          และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 1๕ ปี 
ส านักงาน ป.ป.ท. (25 มกราคม 256๖)  

 
500,000 

  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดจ้างประมวลผลข้อมลูข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. (News 
Clippings) ผ่านสื่อออนไลน์   

40,000 40,000 40,000 40,000 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าสื่อวีดิทัศนเ์ผยแพร่บทบาทภารกิจ 
ของส านักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)  

  
200,000 

 

กิจกรรมที่ 4 
จัดท าชุดสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

2,000,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน......ส านักงาน ปปท. เขต ๘ . ............ 

 
ชื่อโครงการ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย     . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก       . 
แนวทางการพัฒนา 2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน   
งบประมาณ : ๖๐,๐๐๐           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : เช่าสัญญาณวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานี และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คณะท างานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส านักงาน ปปท. เขต ๘ เป็นผู้ด าเนินรายการ 
โดยรูปแบบ เป็นลักษณะการน าเสนอองค์ความรู้ การสัมภาษณ์ การถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น     . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท. เขต ๘        
ผู้ประสานงาน : นายธรรมนูญ คงรัตน์         โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๒๖๐ – ๗๑๔๖  
 
๑. หลักการและเหตุผล   
               การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งในสังคม ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่
ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จ า เป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                    
ในการผสานพลังของการป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจึงจะเห็นผลชัดเจน           
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต               
ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ที่บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน             
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน                      
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว                 
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อ ต้าน             
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
ส านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐในส่วนของเขตพื้นที่ มี
หน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้แก่ทุก
ภาคส่วน โดยช่องทางวิธีการต่างๆ  โดยการเผยแพร่ฯ ผ่านสื่อวิทยุ ในส่วนของเขตพื้นที่ยังมีความส าคัญ และเป็นช่องทาง
ที่จะสามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับประชาชน ได้เป็นอย่างดี ส านักงาน ปปท. เขต ๘ จึงเห็นควรใช้ช่องทางสื่อ
วิทยุท้องถิ่นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  โดยขับเคลื่อนกิจกรรม
ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส านักงาน ปปท. เขต ๘ โดยวิธีการซื้อเวลาออกอากาศ กับ สถานีวิทยุ
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ท้องถิ่น ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านรายการชื่อ “เสียงจากคลินิกส่งเสริมธรร
มาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ปปท. เขต ๘”  
๒. วัตถุประสงค์   
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในทุกมิติ 
ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของส านักงาน ปปท. เขต ๘ และขยายให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ ส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาชนในพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านกังาน ปปท. เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่สัตยส์ุจรติ 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
เช่าช่วงเวลาสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย ออกอากาศ 
รายการ “เสียงจากคลินิก
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต 
ส านักงาน ปปท. เขต ๘” 

จัดรายการวิทยุ 
เป้าหมายเดือน
ละ ๔ ครั้ง ๆ ละ 

ประมาณ  
๕๐ นาที 
 

  - เชิงปริมาณ. 
   จัดรายการวิทยุ เดือนละ ๔ ครั้ง 

ๆ ละ ประมาณ ๕๐ นาที  
   - เชิงคุณภาพ 
    ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
รายการวิทยุ 

๖๐,๐๐๐    
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต 2 ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ ปปท. เขต 2 สัญจร เพ่ือรณรงค์สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและสร้างพ้ืนที่ธรรมาภิบาลต้นแบบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้าง
การรับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการ
ทุจริต 
งบประมาณ :   465,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   การลงพ้ืนที่จัดประชุมสร้างความร่วมมือ/อบรมให้ความรู้/คัดเลือกต าบลธรรมาภิบาล
ต้นแบบ/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 2 
ผู้ประสานงาน :   นายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ โทรศัพท ์  08 0334 3346 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของ
ประชาคมโลก โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยในปี ๒๕๖3 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่อันดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก ซึ่งตกลงจากอันดับที่ ๑๐๑ จาก 180 
ประเทศทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๖2 และต่ ากว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
เมื่อพิจารณาจากคะแนนที่ได้รับ คือ ๓๖ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน ก็ยังถือว่า เป็นประเทศที่ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า แม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหา
การทุจริตยังคงปรากฏอยู่และยิ่งทวีความรุนแรงและความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้โดยล าพังกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
ลดลง จ าเป็นต้องอาศัยภาคประชาสังคมเป็นพลังส าคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูป และ
ร่วมกันติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหยุดยั้งก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ ส านักงาน ปปท. เขต 2 จึงได้จัดโครงการ ปปท. เขต 2 สัญจร เพ่ือรณรงค์สร้างความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตและสร้างต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่น าร่องและแบบอย่างให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ในการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิด
โอกาสให้โกง 
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพื่อปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ถึงภัยอันตราจากการทุจริต ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้กับภาคประชาสังคม  
ในพื้นที ่
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  2.๒ เพื่อให้ภาคประชาสังคมเกิดความรู้สึก รัก หวงแหน พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์สาธารณะในพ้ืนท่ีชุมชนตนเอง 
  2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือและเข้ามาเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกับส านักงาน ปปท. เขต 2 
  2.4 เพื่อสร้างพื้นที่น าร่องต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ 
  2.5 เพื่อให้การทุจริตในภาครัฐลดลง เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 การลงพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมวางแผนกับคณะท างานศูนย์ประสานงาน เครือข่ายภาคประชาสั งคม 
ในการต่อต้านการทุจริต นายอ าเภอ ผู้น าชุมชน ในจังหวัดพื้นท่ีน าร่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในทุกอ าเภอและสรรหาต าบลธรรมาภิ
บาลต้นแบบน าร่อง 1 แห่ง 
 3.2 การลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับภาคประชาสังคม 
ในทุกอ าเภอของจังหวัดน าร่อง 
 3.3 การคัดเลือกต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบน าร่อง 1 แห่ง 
 3.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาสังคมในจังหวัดน าร่อง 1 จังหวัดของพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต 2 

๕. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดน าร่อง 1 จังหวัดของพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต 2 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ - 50,000 - - 
2. ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับคณะท างานศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
พื้นที่น าร่อง เพื่อวางแผนการลงพื้นที่รณรงต์ต่อต้านการ
ทุจริตในทุกอ าเภอ และสรรหาต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ 
น าร่อง 1 แห่ง 

40,406.25 
 

40,406.25 
 

40,406.25 
 

25,406.25 
 

3. ลงพื้นที่เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือกับอ าเภอ และผู้น า
ชุมชนในจังหวัดน าร่อง 1 จังหวัด 

22,200 - - - 

4. ลงพื้นที่ให้ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตกับภาคประชาสังคมในแต่ละอ าเภอของจังหวัด 
น าร่อง 

66,600 66,600 66,600 - 

5 . จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น คั ด เ ลื อ ก ต า บ ล 
ธรรมาภิบาลต้นแบบ 

- 8,325 - - 

6.จัดประชุมเพื่อคดัเลือกต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ 1 แห่ง 
เป็นพื้นที่น าร่อง 

- - 8,325 - 

7. มอบโล่และป้ายประกาศเฃิดชูเกียรติและแก่ต าบลธรรมา 
ภิบาลต้นแบบ และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทาง
สื่อต่างๆ  

- - - 10,000 

8. ติดตามผลการด าเนินงานต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ - - - 19,725 
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7. เป้าหมายตัวชี้วัด  ด าเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรของส านักงาน ปปท. เขต ๒ ทุกระดบั 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการกับส านักงาน ปปท. เขต 2  
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 1) ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายจาการทุจริตการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต ไม่ทน ไม่นิ่ง ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 2) ส านักงาน ปปท. เขต 2 มีพื้นที่ต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ
น าร่อง 
 ๔.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ มีภาคประชาสงัคมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ 1) ภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80     2) ส านักงาน ปปท. เขต 2 มีพื้นที่ต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบน าร่อง จ านวน 1 แห่ง 
8. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.๑ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้รับการปลูกจิตส านึก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และตื่ นตัวถึงภัยอันตราย 
จากการทุจริต 
  8.๒ ภาคประชาสังคมเกิดความรู้สึก รัก หวงแหน พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ชุมชนตนเอง 
  8.3 ส านักงาน ปปท. เขต 2 มีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเข้ามีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  8.4 ส านักงาน ปปท. เขต 2 มีพื้นที่น าร่องต าบลธรรมาภิบาลต้นแบบ จ านวน 1 แห่ง 
  8.5 การทุจริตในภาครัฐลดลง เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 
9. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย ท่ี 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 
แนวทางการพัฒนา 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั 
ส านักงาน ปปท. เขต 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต 2 ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ :   จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้าง
การรับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
 3 ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการทุจริต 
งบประมาณ :   170,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 2 
ผู้ประสานงาน :   นางสาวรชยา ถนอมกุลบุตร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ โทรศัพท์   ๐๙ ๗๑๖๕ ๖๖๕๖ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก โดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก (Corruption Perceptions Index) โดยในปี ๒๕๖3 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่อันดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่ว
โลก ซึ่งตกลงจากอันดับท่ี ๑๐๑ จาก 180 ประเทศทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๖2 และต่ ากว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และเมื่อพิจารณาจากคะแนนที่ได้รับ คือ ๓๖ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ได้คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ต่ า แม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหา
การทุจริตยังคงปรากฏอยู่และยิ่งทวีความรุนแรงและความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานผลการร้องเรียน ผลการวิจัย 
และผลส ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนท่ีปรากฏอยู่ในหลายส านัก โดยเฉพาะผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ABAC) 
ที่ระบุว่า ประชาชนกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถยอมรับการทุจริตได้หากว่าตนเองได้ผลประโยชน์ร่วมด้วย ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวเป็น
ที่น่าห่วงใยอนาคตของประเทศชาติยิ่งนัก ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้โดยล าพัง กลไก
ส าคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการลดน้อยลง จ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นพลังทาง
สังคมที่ส าคัญ ร่วมกันขับเคลื่อนติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดยั้งและยับยั้ง
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ  แต่การจะให้เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถขับเคลื่อนการป้องกันเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมเสียก่อน  
 ส านักงาน ปปท. เขต 2 ให้ความส าคัญของการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงได้จัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนในการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือให้เครือข่ายภาคประชาสังคมใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามเฝ้า
ระวัง พิทักษ์ และรักษาผลประโยชน์สาธารณะในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวั ง พิทักษ์ และรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง  
  2.๒ เพื่อเป็นการระงับยับยั้งก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น  
  2.๓ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เงินงบประมาณ 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินโครงการ 
 3.2 ด าเนินการจัดท าเนื้อหา รูปเล่ม และสั่งพิมพ์คู่มือส าหรับประชาชนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 3.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจ่าย/จัดส่งคู่มือ  
 3.4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๒ 
๕. สถานที่ด าเนินการ สถานที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๒ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 7.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมมีแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง พิทักษ ์และรักษาผลประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 
 7.3 การระงับยับยั้งก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายขึ้น การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในพ้ืนท่ี 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย   1.  ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
               2. คดีทุจริตและประพฤติมชิอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั 
ส านักงาน ปปท. เขต 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
การจัดท าคู่ มื อ
ส าหรับประชาชน 
ในการป้ อ งกั น 
การทุจริตเชิงรุก 

ได้ คู่ มื อส าหรับ
ป ร ะ ช า ช น 
ในกา รป้ อ งกั น
การทุจริตเชิงรุก 

1. เชิงปริมาณ 
คู่มือส าหรับประชาชนในการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม2. เชิงคุณภาพ 
- เครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตเชิงรกุ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- การมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การข่าว
ส่งให้ส านักงาน ปปท. เขต 2 ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- - 170,000 - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ :   โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับชุมชน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้าง

การรับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      3. บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :   1. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
     2. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตโครงการ/กิจกรรม ซึ่งด าเนินการโดยงบพัฒนาจังหวัด 
     3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
งบประมาณ :   ๒๗๓,๐๐0 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   จัดประชุม/อบรมสัมมนา/ลงพื้นที่/มอบใบประกาศเชิดชู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 08 5485 7708 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่รุนแรงและแพร่หลาย ส่งผลต่อการพัฒนาและ
ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ าเป็นต้องสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติ หลากหลาย และทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันการทุจริตให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม คือการส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยปลูกจิตส านึกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตระดับชุมชน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมองค์ความรู้ปลุกจิตส านึก สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 2.2 เพ่ือเฝ้าระวังการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่  
 2.3 เพ่ือสร้างกลไกการเฝ้าระวังการทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วม 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดประชุมคัดเลือกชุมชนเข้าร่วม 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 ลงพ้ืนที่ติดตามผล 
 ๓.๔ มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในชุมชน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ชุมชนระดับต าบล ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 4 

 



ภาคผนวก ๑ - 45 
 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

7. เป้าหมายตัวชี้วัด  ปลูกจิตส านึกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และร่วมเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) ชุมชนที่เข้าร่วม 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ชุมชนที่ผ่านการประเมิน 
 ๗.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนชุมชนที่เข้าร่วม 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละของชุมชนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ จิตส านึก และมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 7.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
 7.3 เกิดกลไกในการต่อต้านการทุจริตและชุมชนต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที ่2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั 

ส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 2564 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดประชุมคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วม ๗๘,๕๐๐    
2. จัดอบรมสัมมนา  ๑๑๘,๕๐๐    
3. ลงพื้นที่ติดตามผล   75,000  
๔. การมอบใบประกาศเชิดชู    1,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

ชื่อโครงการ :  โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect”      . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
แนวทางการพัฒนา : .ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : 14,630,000.- บาท 
ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ :  ด าเนินการเอง/ด าเนินการจัดจ้าง           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ         
ผู้ประสานงาน :  นางสาวอรณิช สุขบาล ผู้อ านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ   โทรศัพท์  02 502 
6670 – 80 ต่อ 1400           . 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัญหาการขาดจิตส านึกถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 101 จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2563 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของทุกคนในประเทศที่
จะต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริต หากเพียงหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 63 ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต  
 ดังนั้น การด าเนินงานในเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต การดูแล
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ชาติหรือผลประโยชน์ของชุมชนที่ประชาชนจะพึงได้รับ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมที่มี
วัฒนธรรม พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่การเป็นพ้ืนที่น าร่องหรือชุมชนต้นแบบธรร



ภาคผนวก ๑ - 47 
 

มาภิบาลต่อต้านการทุจริต (พ้ืนที่สีขาว) กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้า
ระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การทุจริตของประเทศลดลง 
๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับทุกภาคส่วนและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการรณงค์ ป้องกัน และเฝ้า
ระวังการทุจริตแบบมีส่วนร่วม  
 ๒.๒) เพ่ือคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. และพ้ืนที่ต้นแบบธรรมาภิบาล (พ้ืนที่สีขาว) ที่โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับในระดับต าบล  
 ๒.๓) เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบธรรมาภิบาล (พ้ืนที่สีขาว) ในระดับต าบลและถอดบทเรียนแนว
ทางการสร้างพ้ืนที่ธรรมาภิบาลต้นแบบ (พ้ืนที่สีขาว) ในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 2.4) เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตของทุกภาค
ส่วนผ่านสมัชชาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
 2.๕) เพ่ือให้การทุจริตของประเทศไทยลดลง ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้น 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
๓.๑ จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินโครงการ และอนุมัติโครงการ 
๓.๒ จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินโครงการ 
๓.๓ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบธรรมาภิบาล (พ้ืนที่สีขาว)  
๓.๔ จัดกิจกรรมคัดเลือกเครือข่าย ปปท. ต้นแบบ และพ้ืนที่ต้นแบบธรรมาภิบาล (พ้ืนที่สีขาว) 
๓.๕ จัดกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบและพ้ืนที่ต้นแบบธรรมาภิบาล 
(พ้ืนที่สีขาว) 
๓.๖ จัดกิจกรรมสมัชชาเครือข่าย ปปท. ต่อต้านการทุจริต 
๓.๗ สรุปผลการด าเนินโครงการ และอ่ืนๆ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 6,500 คน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั 
งบประมาณในการด าเนนิการ (ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมท่ี ๑ 
คัดเลือกเครือข่าย 
ปปท. ต้นแบบ และ
พื้นท่ีต้นแบบธรรมา  
ภิบาล (พื้นท่ีสีขาว) 
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

มีเครือข่าย ป.ป.ท. และ
พื้นท่ีต้นแบบธรรมา 
ภิบาล (พื้นท่ีสีขาว)  
ท่ีได้รับการคัดเลือก 
และได้รับรางวัล 

- 
จ านวนพื้นท่ีต้นแบบ ธรร
มาภิบาล (พื้นท่ีสีขาว) ใน
การต่อต้าน การทุจริตอย่าง
น้อย ๑ เขต ๑ ต าบล 

50,000 205,000 150,000 405,000 

กิจกรรมท่ี 2  
การขับเคลื่อนการสร้าง
พื้นท่ีต้นแบบธรรมา  
ภิบาล (พื้นท่ีสีขาว) 
โดยประชุมเชิงปฏิบัต ิ
การเครือข่ายภาค

ส านักงาน ป.ป.ท.  
มีพ้ืนท่ีต้นแบบธรรมา 
ภิบาล (พื้นท่ีสีขาว)  
ในการต่อต้านการทุจริต
ในพื้นท่ี 

เชิงปริมาณ   
จ านวนพื้นท่ีต้นแบบธรรมา 

ภิบาล (พื้นท่ีสีขาว) ในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่าง
น้อย ๑ จังหวัด ๑ ต าบล 
เชิงคุณภาพ 

3,000,00
0 

3,000,000 3,000,000 900,000 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๗.1 ภาคประชาสังคมเกดิการตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมมสี่วนร่วมใน

การรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริตในพ้ืนท่ี 
 ๗.2 ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครือข่ายและพื้นท่ีต้นแบบธรรมาภิบาล (พื้นที่สีขาว) ในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ท่ัว
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.๓ เครือข่ายภาคประชาสังคมมจีิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยมซื่อสัตยส์ุจรติ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไมท่น และไมเ่ฉยต่อ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบในทุกรูปแบบ 
 ๗.๔ การทุจริตของประเทศไทยลดลง 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการปอ้งกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซ่ือสัตย์สุจริต 
แนวทางการพัฒนา ปลกูและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุก
ช่วงวัยทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

ประชาสังคมในพื้นท่ี
ต้นแบบ 

เครือข่ายในพื้นท่ีต้นแบบ
ธรรมาภิบาล (พื้นท่ีสีขาว) 
ในการต่อต้านการทุจริตมี
ส่วนร่วมในการรณงค์ 
ป้องกัน และเฝ้าระวังการ
ทุจริตท่ี/การทุจริต 

กิจกรรมท่ี 3 
สัมมนาระดมความ
คิดเห็นและถอด
บทเรียนเครือข่าย 

ป.ป.ท. ต้นแบบและ
พื้นท่ีต้นแบบธรรมาภิ
บาล (พื้นท่ีสีขาว)  
ในการต่อต้านการ
ทุจริต (9 เขตพื้นท่ี
และกรุงเทพมหานคร) 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
มีแนวทางการสร้างพื้นท่ี
ธรรมาภิบาลต้นแบบ 
(พื้ น ท่ี สี ข าว )  ในการ
ป้องกัน เฝ้ าระวั งการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการขยายพื้นท่ีต้นแบบ
ธรรมาภิบาล 

เชิงปริมาณ   
มีภาคประชาสังคมเข้ า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้ อ ย ล ะ  ๘ 0  ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีก าหนด 

303,000 1,000,000 9000,000 100,000 

กิจกรรมท่ี 4 
การจัดสมัชชาเครือข่าย 

ปปท.  ต่ อต้ านก า ร
ทุจริต 

ส า นั ก ง า น  ปปท .  มี
เครือข่ายในการรณรงค์ 
ป้องกัน และเฝ้าระวัง
การทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

เชิงปริมาณ   
มีภาคประชาสังคมเข้ า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้ อ ย ล ะ  ๘ 0  ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีก าหนด 

 50,000 1,152,000 820,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน “คนไทยไร้ทุจริต”                                                                       
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก          . 
แนวทางการพัฒนา :  ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน      
งบประมาณ : 9,000,๐๐๐  บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจ้าง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :    ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน     โทรศัพท์     ๑๔๔๔      
 
๑. หลักการและเหตุผล        
 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการ
ทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็น ต้องได้รับการพัฒนาอันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ ที่ถูกจัด
อยู่ในล าดับที่ ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีความส าคัญ คือ การป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง จึงจะเห็นผลอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม 
“คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
กลุ่มประชาชนและเอกชน เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมที่สุจริต 
โดยร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ             .         
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือจัดท าหลักสูตร “คนไทยไร้ทุจริต” เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
 ๒.๒ เพ่ือจัดท าเครื่องมือส าหรับเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - LEARNING) 
       2.๓ เพ่ือจัดท าสื่อดิจิทัลส าหรับเผยแพร่ความรู้หลักสูตร “คนไทยไร้ทุจริต” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างเหมาบริการจัดท าหลักสูตรและสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ถึงภัยของการทุจริตและน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1 
     การจัดท าหลักสตูร “คนไทยไรทุ้จริต” 
และเอกสาร/สื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

- หลักสูตร 
“คนไทย 
ไร้ทุจริต” 
จ านวน  
1 หลักสูตร 
- เผยแพร่
หลักสตูร “คน
ไทยไร้ทุจริต” 
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-LEARNING) 
จ านวน 1 
ระบบ 

- มีฐานองค์
ความรู้หลักสตูร 

“คนไทยไร้
ทุจริต” จ านวน 

๑ หลักสูตร 
- จ านวนผู้ผ่าน
หลักสูตรตาม
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน “คน
ไทยไร้ทุจริต” ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

 
1,000, 
000 

 
1,00๐, 
๐๐๐ 

  

กิจกรรมที่ 2 
     การจัดท าสื่อดิจิทัลส าหรับเผยแพร่
ความรู้หลักสตูร “คนไทยไร้ทุจริต” ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

  
3,000, 
000 

  

กิจกรรมที่ 3 
     การจัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Learning) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอบรม 
(Pre-test , Post-test) และหนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์ (e-Book) รวมทั้งจัดหา
ระบบ (e-Learning) เพื่อรองรับการเรยีน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

  
2,000, 
000 

 
1,000, 
000 

 
๑,000, 
000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกแนวทางการพัฒนา  
งบประมาณ : ๑,๓๙๗,๙๔๐ บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรณัท  ปานมณี โทรศัพท์ 034 272 338 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยความตาม “มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี” ซ่ึง
นโยบาย มาตรการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการ
พัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” 
ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการ  

ส านักงาน ปปท.เขต ๗  มีแนวความคิดในการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคธุรกิจ ภาคประช่าชน และหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๗๐ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส านักงาน ปปท.เขต ๗ เล็งเห็นว่า จากการศึกษาข้อมูลการทุจริต พบว่าเรื่อง
ร้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานอันดับต้นที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการจัดท ามาตรการในการป้องกันการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในสังกัดทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบ เบื้องต้นส านักงาน ปปท.เขต๗ พิจารณาเห็นว่าส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบการและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีความส าคัญ และมีความโดดเด่นในการ
จัดหลักสูตรการศึกษาควบคู่กับการจัดกิจกรรมและใกล้ชิดกับเครือข่ายในพ้ืนที่ เนื่องจาก กศน.อยู่ในทุกต าบล 
เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นควร
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เพ่ือร่วมกันส่งเสริม กิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และ
จริยธรรม ให้กับเยาวชน ของชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการเสริมสร้างการทัศนคติที่ดีในการ
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ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตในเครือข่าย จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพ่ือน าร่องโครงการไปยังส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใน ๘ จังหวัด เพ่ือประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ และก าหนดกิจกรรม โครงการตามบริบทและภารกิจ
ร่วมกัน  
 ๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพ่ีอส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือ ในการเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต ในสถาบันการศึกษา ในภาคประชาชน และในชุมชน  

๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต และสร้างเครือข่าย ในสถานศึกษาใน
สังกัด ในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๒.๓ เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาและการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒.๔ บุคลากรและนักศึกษา จะมีบทบาทในการเฝ้าระวังที่ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมากข้ึน 

๒.๕ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานของส านักงาน ปปท. ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของส านักงาน ปปท. 

๒.๖ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
๒.๗ เพ่ือน าร่องโครงการในการขยายผลไปสู่หน่วยงาน สถานศึกษาใน ๘ จังหวัด 
2.8 เพ่ือน าความรู้และกิจกรรมการด้านการป้องกันการทุจริต เข้าถึงภาคประชาชนในพื้นท่ีได้มากยิ่งขึ้น 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการด าเนินการเอง   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม 
 ๒. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ๗ อ าเภอ 
 ๓. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ๑๐๖ ต าบล 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ
ส า นั ก ง า น ก ศ น .
จั งห วั ดนครปฐม 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น 
กศน.อ าเภอ 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษา
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า มี อ ง ค์
ความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

องค์ความรู้ของผู้เข้า ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

 ๔,๙๔๐   
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กิจกรรมที่ ๒ 
ป ร ะ ส า น ค ว า ม
ร่ วมมื อ ในการ ใ ช้
ส ถ า น ที่ เ พื่ อ เ ป็ น
ที่ ตั้ ง ข อ ง ศู น ย์
ป ร ะ ส า น ง า น
เครือข่ ายร่ วมกับ 
พอช. และท า MOU 
ร่วมกัน 

   ๕๕,๐๐๐   

กิจกรรมที่ 3  
สอดแทรกความรู้
ด้ า นกา รป้ อ งกั น
และต่ อต้ า นกา ร
ทุจริต รวมทั้งการ
รับเรื่ องร้องเรียน 
ใ น ห ลั ก สู ต ร ขอ ง 
กศน. 

    ๕๓๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ 4 
จัดอบรมให้ความรู้
แ ก่ บุ คลากรทาง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
นักศึกษา 

    ๕๐,000  

กิจกรรมที่ 5 
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
(หลักสูตร กศน. ) 
จัดกิจกรรมจ านวน 
๒ ครั้ง 

     ๖๓๖,๐๐๐ 

กิ จ ก ร ร ม ที่  ๖  
ส่งเสริม เชิดชู กศน.
ต าบล ที่มีการจัด
กิจกรรมดีเด่น ด้าน
กา รป้ อ งกั นแล ะ
ต่อต้านการทุจริต
ดี เ ด่ น  โ ด ย ใ ช้
หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ 

     ๑๒๒,๐๐๐ 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เกิดเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในสถานศึกษาในสังกัด ในการ
ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นกระบวนการเฝ้าระวังเชิงรุก 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
เป้าหมายแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การ แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ๑) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติใน ภาพรวม ๒) 
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก ๓) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๔) 
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ ๕) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และ องค์การนานาชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย  
ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อ
ประเทศ มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     . 
แนวทางการพัฒนา :  ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน        
งบประมาณ : 100,000 บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙        
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิชญาภา  สุสถาพร  โทรศัพท์ ๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘         . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ในการปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เสริมสร้างการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบนโยบายเร่งด่วนส าคัญ การมุ่งลดและขจัดปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยก ากับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ยอมรับการ
โกงและไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือช่วยกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทุจริต การสอดแทรก
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รวมตลอดถึงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและการให้ข้อมูลเบาะแสส าคัญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างยั่งยืนการร่วมผลึกพลังประชารัฐและสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่ายประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายคือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑ เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ   
 ๒.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต  

-๒- 
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 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพ้ืนที่ 
และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดข้ึน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๙  จ านวน ๑๐๐ คน         
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
    ๑. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
 ๒. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐลดน้อยลง 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ   /  เป้าหมายแผนย่อย : คดีทจุรติและประพฤตมิิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไป
ในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการเสริมสร้าง
ค ว า ม รู้ แ ล ะ พัฒนา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ 
ปรามการทุ จ ริ ต ใน
ภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  
(จัดการฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ ในพื้นที่รับผิด 
ชอบของส านั กงาน 
ปปท.เขต ๙)  

ผลผลิต (OUTPUT)     
     ๑. เครือข่ายเฝ้าระวังใน
ภาครัฐให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ 
     ๒. เครือข่ายในภาครัฐมี
ความตระหนักรู้และจิตส านึก
สาธารณะ ค านิยมไม่ยอมรับ
การทุจริต เข้ามาร่วมเป็นหูเป็น
ตาในการเฝ้าระวัง และแจ้ง
เบาะแสการทุจริตในภาครัฐใน
พื้นที่ของตนเอง 

เชิงปรมิาณ   
   -  จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ล ะ  ๘ ๐  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เชิงคุณภาพ  
  - ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่ มี ความรู้ เพิ่ มขึ้ นหรื อ
มากกว่าก่อนเข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐ 
    - ความพึงพอใจของ  
ผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 

 100,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา : ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :  2,600,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นกัประชาสัมพันธช์ านาญการ โทรศัพท ์๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓      
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกัน
สอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการ
พัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนนุ 
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว และน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในมิติการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตในทุกภาคส่วน จึงต้องสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน 
ผ่านการด าเนินโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะน ามาซึ่งประชาชน
ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   
     2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในทุกภาคส่วน 
     2.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            2,600,000.-                    บาท 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑) ประชาชนท่ัวไป 
 ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
 ๓) สื่อมวลชน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม งบประมาณ 

7. ตัวชี้วัด 
- เชิ งปริมาณ จ านวนช่องทางที่ เ ผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสารของส านั ก งาน  ป.ป .ท .  ให้ ครอบคลุมทุกกลุ่ ม เป้ าหมาย  
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม/โครงการ ต่อป ี
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10. ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 

 แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดท าเอกสารประชาสมัพันธร์ณรงคต์่อต้านการทจุรติและประพฤตมิิชอบ  

300,000  
  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท าชุดสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ : คลินิกส่งเสรมิ 
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 

 2,000,000   

กิจกรรมที่ 3 
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ 2D Animation  
ให้ความรู้เชิงป้องกัน เรื่อง รูปแบบความเสีย่งการทุจรติภาครัฐ   

  
๓00,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา : ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรบัรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคสว่น 
งบประมาณ :  800,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   โทรศัพท ์๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ 
๑๑๐๓      
  

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกัน
สอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการ
พัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนนุ 
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. และสอดรับกับนโยบายดังกล่าว จึงต้องสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการกระท าทุจริต ตีแผ่รูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และบทลงโทษ
จากคดีทุจริตในภาครัฐ ผ่านการด าเนินโครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึงการยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานการเข้ามามี
ส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน  
๒. วัตถุประสงค์   
2.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และบทลงโทษจากคดีทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
2.๒ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริต 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            800,000.-                    บาท 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ๑) ประชาชนท่ัวไป   ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม    ๓) สื่อมวลชน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม งบประมาณ 

7. ตัวชี้วัด 
- เชิงปริมาณ   จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
การสื่อสารต่อปี 
- เชิงคุณภาพ  ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม/โครงการ ต่อป ี
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และบทลงโทษจากคดีทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ รวมถึงมีความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10. ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง 
                          และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 
 
 
 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดท าสื่อดิจิทลัออนไลน์ ตีแผรู่ปแบบพฤติการณ์การกระท าผดิ 
และบทลงโทษจากคดีทุจรติในภาครัฐ (วีดิโอ)   

 400,000 
  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท าหนังสือคดตีัวอยา่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ฉบับการ์ตูน) 

  400,000  

กิจกรรมที่ 3 
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบผ่านสื่อออนไลน ์

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา : ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรบัรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคสว่น 
งบประมาณ :  6,240,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  โทรศัพท ์๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓      
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกัน
สอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการ
พัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนนุ 
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดรับกับนโยบาย
ดังกล่าว จึงต้องสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกของส านักงาน ปปท. เขต 
1-9 ผ่านโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ”ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9  เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบในสังคมอย่างยั่งยืน  
๒. วัตถุประสงค์   
2.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ปปท. เขต 1-9  
2.๒ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตในทุกภาคส่วน 
2.3 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            6,240,000.-                    บาท 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ๑) ประชาชนทั่วไป   ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม    ๓) สื่อมวลชน 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม งบประมาณ 

7. ตัวช้ีวัด 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน  

ปปท. เขต 1-9 

8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี 

9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของ
ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต  อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง 
                          และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 
 
 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดท าสื่อไวนลิป้องปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 
ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9   

240,000  
  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท าชุดสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ : ป้องปราม 
การทุจริตประพฤตมิิชอบ ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 

 2,400,000   

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 

  3,600,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท. เขต ๑.......... 

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : สนับสนุนวิทยากรให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานที่ฝึกอบรมในพ้ืนที่
                  รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต ๑. 
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ วัตถุประสงค์ และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจร่วมขับเคลื่อน
แผนแม่บทดังกล่าวในแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เขต ๑ (ส านักงาน ปปท.เขต ๑) มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ๙ 
จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ประกอบกับเคยมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของรัฐหลายกรณีที่น าไปสู่การตรวจสอบ ไต่สวน
ข้อเท็จจริง ซึ่งตามกรณีดังกล่าวมีการวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางอาญา ความผิดทางวินัย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อีกทั้งยังต้องรับผิดในทางละเมิดด้วย ส่งผลต่อภาพรวม
ประเทศชาติในความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บรรจุใหม่ เพ่ิงเริ่ม
ปฏิบัติราชการ อาจไม่เข้าใจในบริบทการทุจริตในภาครัฐจากการปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตอย่างเพียงพอ อาจ
ตกเป็นผู้กระท าผิดโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
๒. วัตถุประสงค ์ 
- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐผู้บรรจุใหม่ เข้าใจรูปแบบการทุจริตในภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกแยะได้ในข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตใน
ภาครัฐ  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
สนับสนุนวิทยากรให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานที่ฝึกอบรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่บรรจุใหม่ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  เขตรบัผิดชอบของ ส านักงาน ปปท. เขต ๑ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐผู้บรรจุใหม่ เข้าใจรูปแบบการทุจริตในภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
- ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกแยะได้ในข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตใน
ภาครัฐ  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การมอบหมาย/ การ
เตรียมความพร้อม 
 

มอบหมายผู้จะไปเป็นวิทยากร 
/การจดัเตรียมข้อมลู เอกสาร
ประกอบ และรายละเอยีดที่
เกี่ยวข้อง 

มีวิทยากรที่มีความพร้อม
ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

    

กิจกรรมที่ ๒ 
การสนับสนุน
วิทยากร 
 

ตอบรับหนังสือประสานกร
ขอรับสนับสนุน และการไป
เป็นวิทยากร 

มีการสนับสนุนวิทยากร
เพื่อให้องค์ความรู้ตาม
ความประสงค์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........ส านักงาน ปปท.เขต ๓.............................................................. 

ชื่อโครงการ : โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม                             
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก        
แนวทางการพัฒนา : ๒ ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 

    ๔ ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการทุจริต 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท          
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ปปท.เขต ๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ หลักสูตร ๑ วัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต ๓        
ผู้ประสานงาน : นางสาววันนา วิลุนระพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๖๔๓ ๙๘๒๓   

 

๑. หลักการและเหตุผล   
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีความสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่าง

กันและหลากหลาย เช่น การทุจริตในเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อ    จัดจ้าง การทุจริต
ในการสัมปทาน ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงินมหาศาล การทุจริตคอร์รัปชัน
นับเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่อขจัดการทุจริตคอรร์รัป
ชันในหลายด้านๆ เช่น การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือรูปแบบอื่นที่เห็นว่ามีความเหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ ทั้งการจัดตั้งองค์กรปราบปรามของฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระ แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
ต่อเนื่องและทวีความรุนแรงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลงและหมดไปจาก
ประเทศไทยนั้นไม่สามารถท าได้โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียว ต้องด าเนินมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและตื่นตวัตอ่
การป้องกันการทุจริตในสังคมไทย ระบบราชการ (ภาครัฐ) ถือว่าเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดมีข้าราชการจ านวนมาก จึงมีบทบาทเป็น
อย่างยิ่งในการให้บริการของภาครัฐ อ านวยความสะดวกให้กับปะชาชนท่ี การจะท าให้การบริหารงาน รวมทั้งการบริการต่างๆ เกิด      
ความโปร่งใส จึงต้องเริ่มจากตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนท่ีจะเข้ามาท างานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของตนเองโดย
มีส่วนในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  

ส านักงาน ปปท.เขต ๓ เล็งเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นใหม่ โดยให้
บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการป้องกันเชิงรุกให้ทุกภาคส่วนราชการหันมาส่งเสริม สนับสนุนค่านิยม ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ถูกต้องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงาน ปปท.เขต ๓ จึง
ได้น าเสนอโครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม เพื่อน าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานใน
ระยะแรก เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาแนวคิด ตลอดจนการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ตัวข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลด ละ เลิก การทุจริตทุกประเภทต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   

๑. เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต   

๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการบรรจุใหม่ ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบตัิ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการรุ่นใหม่ร่วมตัวกันเป็นเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ป้องกัน     

การทุจริต และการแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
๑. ยกร่างโครงการ จัดท าตาราง ก าหนดการโครงการ/หลักสูตร  
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
๓. ประสานจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย (คัดเลือกข้าราชการบรรจุใหม่) 

ประสานวิทยากร สถานที่ด าเนนิการอบรม  
๔. ด าเนินการฝึกอบรม 
๕. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนนิการ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการบรรจุใหม่ในพื้นที่ ๘ จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  
๕. สถานที่ด าเนินการ  โรงแรมเอกชนในพื้นที่ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๗.๑ ข้าราชการรุ่นใหม่ได้รับพัฒนาและมีทักษะ แนวคดิ ตลอดจนการเริม่ต้นสร้างการเปลีย่นแปลงภายในส่วนราชการ

ของตนเอง 
๗.๒ หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัตงิานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งผลให้ความเสีย่งท่ีจะ

เกิดการทุจริตลดลง 
 ๗.๓ เกิดเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐIรวมตัวกันสอดส่อง ป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
: บุคลากรในภาครัฐยดึมั่นในหลักคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสตัย์สุจริต 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมาซื่อสตัยส์ุจริต 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไป
ในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดอบรมตาม
โครงการ
ข้าราชการรุน่
ใหม่ หัวใจ
คุณธรรม 

- ข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่าน
การฝึกอบรมตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
- มีเครือข่ายในภาครัฐในพื้นที่
สอดส่อง ป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแจ้งเบาะแสการทุจริตใน
ภาครัฐ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายทีต่ั้งไว ้
- การปฏิบัติราชการถูกต้องตาม
ระเบียบและปญัหาการทุจรติใน
หน่วยงานภาครัฐลดลง  
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ปปท. เขต 5 

 
ชื่อโครงการ : โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ “บัณฑิตใหม่เริ่มวัยท างาน”         . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก                                                                                                
แนวทางการพัฒนา : ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน         
งบประมาณ :  60,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : อบรมพัฒนาให้ความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ       
ผู้ประสานงาน :     นางณัฐชานันท์  ท่วงที              โทรศัพท์ 096-6611009  
 

๑. หลักการและเหตุผล  การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนในปัจจุบัน ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในภายภาคหน้า ทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการในการท างานและคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาตนเองและสังคม การพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและ
เยาวชน ท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ ผู้น าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมีความ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการ
ท างาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสมานฉันท์และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตที่เป็นปัญหาส าคัญใน
สังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงปัญหาการทุจริตและการร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มี
คุณภาพของสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ไปยังสังคมและชุมชนต่อไป  
 เมื่อสะท้อนถึงสภาพปัญหาส าหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นไปไม่ได้หากหน่วยงาน
ภาครัฐจะด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแต่เพียงล าพัง จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน อาทิเช่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่จะเป็นกลไกและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกันเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มอบนโยบาย
และให้แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ควรมุ่งการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนั กศึกษาปี
สุดท้ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมจะเข้าสู่การท างานทั้ง
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐ

ต้อง 
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ภาคผนวก ๑ - 68 
 

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”  
2.2 เพ่ือมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในด้านการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและ 
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่สังคมและการประกอบสัมมาอาชีพ และร่วมเป็นเครือข่ายใน
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
 2.3 เพ่ือตอบสนองภารกิจการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กรและสาธารณชน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  อบรมพัฒนาให้ความรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  .......นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาท่ีคัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 70 คน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ...................โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
       แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เป้าหมาย : ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจรติ 
       แนวทางการพัฒนา เพื่อปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมอืงที่ดี มีวัฒนธรรมสจุริตและการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรม ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จัดอบรมมุ่งเน้น 
การป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในด้านการปลูก
จิตส านึกและสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจรติ
ให้กับนักศึกษา 
ช้ันปีสุดท้าย 

นักศึกษาช้ัน 
ปีสุดท้ายใน
สถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

- เชิงปริมาณ. : จ านวนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีองค์ความรู้
และผา่นการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อย 

  60,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ช่ือโครงการ : โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตในภาครัฐ            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก          . 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกจิตส านกึ สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน      งบประมาณ 
: 4,250,๐๐๐  บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง       . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :       ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน         โทรศัพท์     ๑๔๔๔      
 

๑. หลักการและเหตุผล        
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรา ๗๖ รัฐพึง
พัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดนิ
การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้ บริการในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  

รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ ์และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมยั 

มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม   
        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุในปี ๒๕๖๕ จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 10 และจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ลดลงร้อยละ 10 รวมถึงจ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริตลดลงร้อยละ 10 อีกทั้งจ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25 ซึ่งมีปัจจัยความส าเร็จคือ การปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ช่วยลดคดีการทุจรติและการ
กระท าทุจริตให้น้อยลง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                                       
. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ วรรคสอง 

ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหารที่มีอ านาจหน้าที่ (๒) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต และ (๕) จัด
ให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้ง
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งมีหน้าท่ีก ากับ 
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ติดตาม ประสานงาน รวมทั้งบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ           
          การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประเด็นที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ โดยก าหนดไว้ในกฎหมายระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ และจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  จึงส่งผลท าให้มีเครื่องมือ 

มาตรการ แนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากข้ึน แต่เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การ
ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX) พบว่าสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น  (๓๖ 

คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน)                                . 
          กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  (กปก.) ส านักงาน ป.ป.ท. จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกนั 

ท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งด าเนินการพัฒนา และเสนอแนะ
รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้ง
ประสาน สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย  

มาตรการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  ดังนั้น เพื่อให้มีช่องทางการพัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้าง
นวัตกรรม หรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยให้ดีขึ้น  จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตในภาครัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งให้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคประชา
สังคมในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม บูรณาการหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน  ป.ป.ท. ให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                .         
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                                                         
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการป้องกันทุจริตในภาครัฐ 
       2.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
       2.๔ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและบูรณาการการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา/บทบาทสมมุติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้                          
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานกลางท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๕. สถานที่ด าเนินการ   
 5.1 กรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล   
 5.2 ต่างจังหวัด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมท่ี ๑ 
     การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

- มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
หรือนวัตกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต  

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 หน่วยงานและเครือข่ายภาครัฐ มีเครื่องมือ/นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

- มีหลักสูตรหรือองค์
ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตท่ี
ได้รับการพัฒนา  
- มีเครื่องมือ กลไก 

และสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
การทุจริต 

ร้อยละ 80 (จาก
เป้าหมาย 240 คน) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 กิจกรรมท่ี ๒ 

     การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐของส านักงาน 

ป.ป.ท.  
(รุ่นท่ี 1) 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3 
     การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่บุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐของส านักงาน 

ป.ป.ท. (รุ่นที ่2) 

   ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ 4 
     การสัมมนาวิชาการ
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
(PACC CONFERENCE) 

   ๕0๐,๐๐๐ 1,๒๕๐,๐๐๐ 1,7๕๐,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลการป้องกันทุจริตในภาครัฐ             
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก          . 
แนวทางการพัฒนา :พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระดับประเทศให้เทียบเท่า
นานาชาติ งบประมาณ : 5,000,๐๐๐  บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :       ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน         โทรศัพท์     ๑๔๔๔       
 

๑. หลักการและเหตุผล        
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (BIG ROCK) โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  ๒) การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ ๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ ๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ (BIG ROCK) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศท่ี ๕ (BIG ROCK) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ และเป็นหน่วยงานร่วม
ด าเนินการในกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี ๑, ๒ และ ๓  
 กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  (กปก.) ส านักงาน ป.ป.ท. จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนางานวิจัยและวิชาการ
ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งด าเนินการพัฒนาและเสนอแนะรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งประสาน สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ดังนั้น 

เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันทุจริตในภาครัฐ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามสภาพปัญหาการทุจริต
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย  
 ๒.๒ เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
       2.๓ เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจรติในภาครัฐ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ    5.1  กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล       5.2 ต่างจังหวัด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของการ
ปฏิบัติงาน และท าให้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายได้ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      เปา้หมายแผนย่อย ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
     การจัดท า
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) และราคา
กลางจ้างที่ปรึกษาฯ 
      

รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผล
การป้องกัน
การทุจริตใน
ภาครัฐ 

- จ านวนรายงานการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ ปลีะ 1 เรื่อง   
- การรายงานการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐเผยแพรผ่่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

    

กิจกรรมที่ ๒ 
     การจัดท าแผน/
แบบประเมินผล 

   ๕๐๐,๐๐๐   

กิจกรรมที่ 3 
     การเก็บข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล 

    2,0๐๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ 4 
     การจัดท า
รายงานสรุปผล/
รายงานติดตาม
ประเมินผล 

     2,500,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ..................................................................... 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต. 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต   
งบประมาณ : 22,124,๐๐๐ บาท. 
ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง          . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ        . 
ผู้ประสานงาน : นางสาวทิพากร  ค าเกิด    โทรศัพท ์ 1405   
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปี 2563 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยได้ 36 คะแนน  เป็นอันดับที่ 
104 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีส าคัญที่ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และ
พลเมืองทั้งประเทศ ต้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเป็นกลไกหลักในการป้องกัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ 
ช้ีเบาะแสการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้คะแนน  ไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน ขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมถึงแผนการปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ.2566 - 2570) มุ่งส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน เฝ้าระวัง และชี้เบาะแสการทุจริต 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทภารกิจหลักและเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกหลักในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ 
ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของภาคประชาสังคมทุกรูปแบบ ทั้งการเสริมสร้าง
เครือข่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง และสร้างกลกล
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายภาคประชาสังคมพื้นที่เพ่ือร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 
 การด าเนินการระดับต้นน้ า เน้นการมุ่งสร้างองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้
ตระหนัก รับรู้ ถึงปัญหาการทุจริตและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ท. 
 การด าเนินการระดับกลางน้ า  เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครอืข่ายภาคประชาชนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเขา้มา
มีบทบาท เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาค
ประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ และพัฒนาไปสู่พื้นที่น าร่องเป็นชุมชน
ต้นแบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตต่อไป 
 การด าเนินการระดับปลายน้ า เน้นการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ทั้ง 9 เขตพื้นที่ และระดับจังหวัด ซึ่งด าเนินการโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อเป็นกลไกหลักใน
การการประสาน บูรณาการ และขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. ให้เกิดการท างานเชิงรุกในการ
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ป้องกันและป้องปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการท างานของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืน ต่อไป 
 ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีบทบาทภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ทุกรูปแบบร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อตา้นการทุจรติ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน รวมตลอดถึงจะส่งผลให้การทุจริตในภาครัฐลดลง 
๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อปลูกจิตส านึก สร้างทัศคติในความซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมตะหนักถึงอันตรายและผลกระทบท่ีเกิด
จากการทุจริต 
2.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตใน
พื้นที ่
๒.๓ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตผ่านศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการอย่างเป็นรูปธรรม 
๒.4 เพื่อบูรณาการการสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตร่วมกับ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 ๓.๑ จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินโครงการ และอนุมัตโิครงการ 
๓.๒ จดัท ากรอบแนวทางการด าเนินโครงการ 
๓.๓ จดักิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อตา้นการทุจริต 
๓.๔ จดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปอ้งกันการทุจริต 
๓.๕ จดักิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อตา้นการทุจรติ 
๓.๖ สรุปผลการด าเนินโครงการ และอื่นๆ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 6,500 คน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณ (ล้านบาท)  
ในการด าเนนิการ (ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑  
ค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ๕ ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร)  

เครือข่ายภาคประชา
สังคมมีจิตส านึก ทัศคติ
ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์
สุจริต และตะหนักถึง
อันตรายและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการทุจริต 
 

เชิงปริมาณ   
มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
ภาคประชาสังคมมีองค์ความรู้และผ่าน
การประเมินความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 3.43 3.43 1.715 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ๗.1 ภาคประชาสังคมเกิดการตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต มีการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที ่
 ๗.๓ เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ มีกลไกในการขับเคลื่อนการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ผ่านศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.๔ เครือข่ายภาคประชาสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่
เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
 ๗.๕ มีการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการปอ้งกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซ่ือสัตย์สุจริต 

 แนวทางการพัฒนา ปลกูและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทกุระดับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรมที่ ๒ 
การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต 

เครือข่ายภาคประชา
สังคมได้รับการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ เ ป็ น
เครือข่ายในการป้องกัน 
และเฝ้าระวังการทุจริต 
 

เชิงปริมาณ   
มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  
เชิงคุณภาพ  
ภาคประชาสังคมมีองค์ความรู้และผ่าน
การประเมินความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

0.5 1.5 1.5 0.8 

กิจกรรมที่ ๓ 
การขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงาน
เครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เครือข่ายภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ ป้องกัน และ
เฝ้าระวังการทุจริตกับ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เชิงปริมาณ   
จ านวนศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตท่ี
ร่วมในการรณรงค์  ป้องกัน และเฝ้า
ระวังการทุจริตการทุจริต  
เชิงคุณภาพ  
เครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการ
ทุจริตในพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

ป.ป.ท. 

0.627 3.80 3.80 1.022 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท. เขต ๘.................. 

ช่ือโครงการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่น าร่องต าบลสีขาว  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก               
แนวทางการพัฒนา .4..ส่งเสรมิการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคสว่น เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแส  . 
งบประมาณ : ๒๗๐,๐๐๐                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ .ลงพืน้ที่จัดอบรมประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลน ารองต าบลสีขาว ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. 
เขต ๘    . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท. เขต ๘              . 
ผู้ประสานงาน : นายธรรมนญู คงรัตน ์  โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๒๖๐๗๑๔๖    
 

๑. หลักการและเหตุผล   
     การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนน ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม                      
ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผดิชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
     การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผสานพลังของการป้องกัน
การทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจึงจะเห็นผลชัดเจน การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกใน
การขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
63 ที่บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว     
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
     ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล “ชุมชนเข้มแข็ง” ป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 
สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกและครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบน าไปสู่การ
สนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจากรัฐบาลเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด ให้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเช่ือมโยงองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคม มีการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางส าคัญ และให้มีการเฝ้าระวังการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐ และเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ แจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อเป็นกลไก
หลักในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตของภาคประชาสังคมให้แก่เครือข่ายสภาต าบล เครือข่ายสภาองคก์รชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลน ารอ่ง  เพื่อน าไปสูก่าร
ขับเคลื่อนต าบลสีขาว ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8 (ส านักงาน ปปท. เขต 8) เห็นควรจัดโครงการ ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นท่ีน าร่องต าบลสีขาว 
๒. วัตถุประสงค์   
     ๒.๑ เพื่อเสรมิสร้างให้ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อตา้นการ
ทุจริต ตลอดจนร่วมเฝา้ระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระท าอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ   
     ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อน าไปสู่ต าบลสีขาวในพื้นที่ต ารวจน ารอง 
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ตามแผน Big rock ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
     ลงพื้นที่จัดอบรมประชาชนในพื้นที่ ต าบลน ารองต าบลสีขาว ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลน ารองต าบลสีขาว ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน  
๕. สถานที่ด าเนินการ    พื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๘  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
    ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลน ารองต าบลสีขาว มคีวามรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการทุจริต และเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

  ระบุหัวข้อ แผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

  เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซือ่สัตยส์ุจรติ 

  แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มวีัฒนธรรมสจุริตและการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรม
ที่ ๑ 
ฝึกอบรม 
 

 ๑) จัดอบรมประชาชนในพื้นที่  
ต าบลน ารองต าบลสีขาว ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 
๒) ประชาชนในพื้นที่ ต าบลน า
ร่ อ ง ต า บ ล สี ข า ว  ใ น พื้ น ที่
รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ คน    

๑.จ านวนครั้งของการจัดโครงการ
อบรมประชาชนในพื้นที่ ต าบลน า
รองต าบลสีขาว ในพื้นที่รับผิดชอบ
ส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๒.ประชาชนในพื้นที่ ต าบลน ารอง
ต าบลสีขาว ในพื้นที่รับผิดชอบ
ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ได้รับการ
ฝึกอบรม 

 ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน................ส านกังาน ปปท.เขต ๑.................................... 

ช่ือโครงการ : โครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจรติ” 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : ขับเคลือ่นธรรมาภบิาล ประสาน ความรว่มมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านกึ สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔ : ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการ เฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต 
งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน)              . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : มีการพัฒนากลไกให้ กลุ่ม องค์กรมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพการก าหนดประเด็นในการต่อต้านการ
ทุจริต ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและพื้นท่ี  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต ๑. 
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภหูงษ์........เบอรโ์ทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล   

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้องด าเนินการใน
การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๑๐) ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อันเป็นการก าหนดสิทธิ หน้าที่ ทั้งของรัฐและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับการ
รับรอง คุ้มครองและบังคับตามสิทธิหน้าท่ี ภายใต้กฎหมายสูงสุดของประเทศไทย 

 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ด าเนินภารกิจ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงภารกิจต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ตามนัยยะของ มาตรา ๕๑ (๓/๑) แห่งพระราชบัญญตัิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้สร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในส านักงาน ปปท. เขต 1 
- 9 เพื่อเป็นศูนย์กลาง ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การ
ด าเนินงานยังไม่เพียงพอและยังไม่ขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลในภาคส่วนต่างๆ ที่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อด าเนินการ
อย่างเข้มแข็งในกิจกรรมบางประการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งได้พบว่าประชาชนในหลายภาคส่วนได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลผู้มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติแบบเดียวกัน  ซึ่งพอจะจ าแนกได้ดังนี้  
  (๑) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการรวมตัวกันเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหพันธ์ เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารข้อมูลภายในกลุ่มเป็นการเฉพาะ สืบเนื่องมาจากการเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเป็นผู้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับการบริการกับหน่วยงานภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาต อนุมัติ และการประสานงาน
ต่างๆ ตามต าแหน่งของภารกิจ อาทิเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอ านวยการหรือนิติการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่น้ัน อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมีโอกาส
ในการใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
  (๒) กลุ่มของภาคเอกชน  มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน อาทิ  
สภาหอการค้าไทย/จังหวัด สภาอุตสาหกรรมไทย/จังหวัด สมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการด้านต่าง ซึ่งมีบางกิจกรรมที่เอกชน
เหล่านี้จะต้องด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติ ขออนุญาต และประสานงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็ ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และลดขั้นตอน
ระเบียบของทางราชการ อาจมีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หรือค่าสินน้ าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
  (๓) กลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรม เป็นสมาคม 
ชมรม อาสาสมัครต่างๆ กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ตามที่หน่วยงานรัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติงานในการช่วยเหลือภารกิจ
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ของรัฐตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ และอาจมีการรวมตัวเป็นสมาคม ชมรม กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ฯลฯ ของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ หรือตามที่ตนได้ประสบพบเห็นพฤติกรรมการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ที่ท าให้ตนเองหรือบุคคลอื่นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการภาครัฐ หรือการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย สร้างความเหลื่อมล้ าจึงต้องการปกป้องตนเองและสังคมจากความไม่เป็น
ธรรมขจัดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมถึงการแสดงตนเป็นพลเมืองดีในการท าหน้าที่ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด อันอาจกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ  
  (๔) กลุ่มสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนออนไลน์ มีการรวมตัวกันในการด าเนินการให้ข้อมูล ข่าวสาร และ
น าเสนอต่อสาธารณชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ (Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram, Clubhouse, Tiktok) โดยจะน าเสนอข้อมูลข่าวสารตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ซึ่งข่าวสารที่น าเสนอ
อาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่กระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน   

 จากการจ าแนกจะเห็นได้ว่าประชาชนจากหลายภาคส่วนได้มีการรวมตัวกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีการด าเนินการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบที่
ถูกต้อง ซึ่งปัจุจบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตโดยตรง ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนอย่าง
จริงจัง รวมถึงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างกิจกรรมต่อต้านการทุจริตให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  
ซึ่งควรมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอันเกิดจากความต้องการของ กลุ่ม องค์กร ในการก าหนดประเด็นเพื่อด าเนินการ และเพื่อสร้างการ
รวมตัวกันต่อต้านการทุจริตของประชาชนในทุกระดับ  

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การรวมตัวกันเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเสนอโครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต” 
เพื่อให้กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่ได้มีการรวมตัวกัน   อยู่แล้ว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นย่อย : ประชาชนและภาคี
ต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย : ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และแผนปฏิบัติการส านักงาน ป.ป.ท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่สมาชิกของกลุ่ม องค์กร และ
ประชาชนท่ีได้มีการรวมตัวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการทุจริต 
 ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ท่ีมีการรวมตัวกัน ให้มี  
ความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 
 ๒.๓ เพื่อบูรณาการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๓.๑ วางแผนการด าเนินโครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อต่อต้านการทุจริต” โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  พร้อมกับขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
 ๓.๒ ลงพื้นที่สร้างกิจกรรมในการค้นหาประเด็น รวมถึงร่วมก าหนดประเด็นการต่อต้านการทุจริต กับกลุ่มเป้าหมายให้มี
ความสอดคล้องกับแผนงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๓ ร่วมจัดกิจกรรม หรือให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นที่ได้ก าหนด 
 ๓.๔ นิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ ทบทวนกิจกรรม  
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 ๓.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๔.๑ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ 
 ๔.๒ กลุ่มของภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน อาทิเช่น สภาหอการค้า
ไทย/จังหวัด สภาอุตสาหกรรมไทย/จังหวัด สมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการด้านต่างๆ 
 ๔.๓ กลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ท่ีมีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรม เป็นสมาคม ชมรม 
อาสาสมัครต่างๆ กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ตามที่หน่วยงานรัฐจัดตั้งข้ึน 
๔.๔ กลุ่มสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนออนไลน์ ที่มีการรวมตัวกันในการด าเนินการให้ข้อมูล ข่าวสาร และน าเสนอต่อสาธารณชน 
ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ (Facebook, Twitter, Youtube, Instragram, 
Clubhouse, Tiktok) 
๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่รับผิดชอบของ ส านักงาน ปปท. เขต ๑ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่สมาชิก กลุ่ม องค์กร   และประชาชน 

รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ ช้ีเบาะแสการทุจริต 
- มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ที่มีการรวมตัวกัน ให้มีความเข้มแข็ง และมี

ประสิทธิภาพในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 
-              มีการบูรณาการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที ่๑ ปลกูและปลกุจิตส านกึการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลกูฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกชว่งวัย ทุกระดบั  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมท่ี ๑ 
การลงพื้นท่ีสร้างกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมและค้นหา
ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริต 

มีการพัฒนากลไก ให้กลุ่มองค์กร 
มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพการ
ก าหนดประเด็นในการต่อต้านการ
ทุจริต ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
และพื้นท่ี  

- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การรวมตัวกันร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายตาม
ประเด็นต่อต้านการทุจริต 
ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 

    

กิจกรรมท่ี ๒ 
การนิเทศติดตามวิเคราะห์  
ทบทวนกิจกรรม 

มีการติดตาม ทบทวน และสรปผล 
รายงานผลการด าเนินงาน 

มีรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

ช่ือโครงการ :  การเช่ือมโยงฐานข้อมูล เพื่อก ากับตดิตาม การลงโทษทางวินัยและประวัติอาชญากร ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                              
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  2 พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  .                                    
แนวทางการพัฒนา :     1 พัฒนาขับเคลื่อนทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ                                     .
งบประมาณ :  100,000.- บาท                                                           .
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.                
         ๒. การจัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท ารา่ง MOU  
ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                 . 
              ๓. การจัดเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ                        
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5      
ผู้ประสานงาน :  นางสาวโรสนา ศักดิ์นภาพรเลิศ โทรศัพท์ 081-988-7157                                                                          
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมก าร ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ  
และ เป็ นกรณีมี มู ลความผิดทางวินั ย  ให้ ประธานกรรมการส่ ง รายงานและ เอกสารที่ มี อยู่ พ ร้ อมทั้ ง ความ เห็น  
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวิ นัยตามฐานความผิด 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก และมาตรา 41 ผู้บังคับบัญชา  
และผู้มีอ านาจแต่งตั้ งถอดถอน เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 40 ให้พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับเรื่องและส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 46 วรรค 3 วรรค 4 กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลวินัยและอาญา มีมูลวินัยให้ประธานกรรมการ 
ป.ป.ท. ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนั้น 
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือพนักงาน ป.ป.ท. 
ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ท. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายมาตรา 23/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารฯ แต่งตั้งให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น จึงต้องแจ้งหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอด
ถอนของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย แต่ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องรอผลการลงโทษทางวินัย  
จากผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน และมีหนังสือติดตามทวงถามในเรื่องดังกล่าว เป็นการด าเนินการ  
ด้วยหนังสือราชการโดยปกติ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความรวดเร็วและทันการณ์ในการด าเนินอี่นที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  
  ดังนั้น หากมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดกับผู้ถูกกล่าวหา เพื่อก ากับติดตามการลงโทษทาง
วินัยก็จะท าให้ทราบผลการลงโทษทางวินัยได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ ง  ยั งสามารถได้ข้อมูล อื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ 
ในทางคดีได้ ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควร จัดท าโครงการซึ่งครั้งนี้ขอเสนอเป็น กรณี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงาน
ในสังกัดความรับผิดของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กปท.5) ช่ือว่า “โครงการการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อก ากับติดตาม
การลงโทษทางวินัยและประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  1. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU    .  
     ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                 . 
  ๓. การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ                       .                               
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เจา้หน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหนา้ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางคดี ประชาชน และประเทศชาตเิป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  1. ทราบผลการลงโทษทางวินัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 
  2. ทราบข้อมูลประวัติอาชญากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเป็นประโยชน์ในทางคดี 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้งคณะทางานจากกอง/ส านัก
ที่เกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. 

1. ทราบผล
การลงโทษ
ทางวินัยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอ 
นิกส์ได้อย่าง
รวดเร็ว 
2. ทราบ
ข้อมูลประวตัิ
อาชญากร
ผ่านสื่อิเล็ก 
ทรอนิกส ์
ที่สามารถเป็น
ประโยชน์
ในทางคดี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ได้รับข้อมลูเกีย่วกับ
ประวัติอาชญากรและ
ข้อมูลทางวินัยระหว่าง 
ส านักงาน ป.ป.ท. และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ในการเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับประวตัิอาชญากร
และข้อมลูทางวินัย
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 
 

25,000 

   

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือเพื่อกาหนด
แนวทางในการด าเนินโครงการและ
จัดท ารา่ง MOU ระหว่าง ส านกังาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  
 

25,000 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU 

กับส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

   
 

25,000 

 

กิจกรรมที่ 4 
การลงนาม MOU ระหว่างสานักงาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   25,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคด ี

ชื่อโครงการ : การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิด
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี : ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารติดตามคดี    กองบริหารคดี             . 
ผู้ประสานงาน : นางสาวบังอร ฝอยทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารติดตามคดี    
  นางสาวกนกวรรณ แม้นเมฆ  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ   
โทรศัพท์ : ๔๑๐๐ / 08-2667-0583 /09-1730-0012          . 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะบบ ในกา ร ติ ด ต ามผลก า รด า เ นิ นก า รท า ง วิ นั ย ข อ งหน่ ว ย ง านต้ นสั ง กั ด ต า ม ที่  
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นปัจจุบัน ตลอดทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารที่
เ กี่ ย วข้ องกับการด า เนิ นการของหน่ วย งานต้นสั งกั ดตามที่ คณะกรร มการ  ป .ป .ท .  มี มติ วิ นิ จฉั ย ช้ีมู ลความผิ ด 
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการ  
ทางวิ นั ย เ จ้ าหน้ าที่ ขอ งรั ฐอย่ า งมีประสิทธิ ภาพ และสามารถก ากั บการด า เนิ นการทางวินั ย เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  
จากเรื่ องร้อง เ รี ยนที่มีการวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นหลัก 
๒. วัตถุประสงค์   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 (1) จัดท าและปรับปรุ งฐานข้อมูลการด า เนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายใน  
ของส านักงาน ป.ป.ท. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (2) ติดตามการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (3) รวบรวมผลการด าเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัย ช้ีมูลความผิดทางวินัย  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (4 )  วิ เคราะห์ผลการด า เนินการทางวินัยแก่ เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐของหน่วยงานต้นสั งกัด  ว่ า เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  

 (5) รายงานผลการติดตามและวิเคราะห์การด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสั งกัด 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับและสนับสนุนระบบการจัดท าฐานข้อมูล  
ติดตามและวิเคราะห์การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉั ยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยและเจ้าหน้าที่
ของส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถก ากั บการด า เนิ นการทางวิ นั ย เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ 
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริต  
ที่ มี ประสิทธิ ผล ท าให้ ข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐเกิ ดความเกรงกลั วจนกระท าความผิดทางวินั ยทุ จริตลดลง  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย  การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม
ที่ ๑ 
 

( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า 
และปรั บปรุ งฐานข้ อมู ลการ
ติดตามผลการด าเนินการทางวินัย
ของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
วินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
ปรั บปรุ งฐานข้ อมู ลการติ ดตามผลการ
ด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูล
ความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

- - - - 

กิจกรรม
ที ่๒ 
 

(๒) กิจกรรมการติดตาม รวบรวม 
และวิเคราะห์ผลการด าเนินการทาง
วินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ี
มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๒) ระดับความส าเร็จของติดตาม รวบรวม และ
วิ เคราะห์ผลการด าเนินการทางวินัยของ
หน่วยงานต้นสังกัดตามที่ คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

- - - - 

กิจกรรม
ที่ 3 
 

(๓) กิจกรรมการรายงานผลการ
ด าเนินการทางวินัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิด
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

(๓) ระดับความส าเร็จของรายงานผลการ
วิ เคราะห์ การด า เนิ นการทางวิ นั ยของ
หน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานก ากบั ศปท...กอท.. 

ช่ือโครงการ : โครงการยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณเีจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤตมิิชอบในภาครัฐ            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ    
แนวทางการพัฒนา : ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ           . 
งบประมาณ : -           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  รับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิขอบในภาครัฐ จากศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  / ประมวลผล วิเคราะห์ / เสนอแนะมาตรการแนวทาง      
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มงานก ากับ ศปท          . 
ผู้ประสานงาน : นางสาวมนสันันท์ จรลัจรูญพงษ์  โทรศัพท์. 082-6670571 E-mail :  manatsanan_law2@hotmail.com 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการ กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่เช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ผ่านการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ด้วยการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ สร้างกลไกติดตามเฝ้าระวังการทุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ ยกระดับมาตรฐานการด าเนินการ
ทางวินัย ปกครอง และอาญา แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. ใน
ฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และมีภารกิจในการติดตามการด าเนินการของส่วน
ราชการในปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศและมติคณะรฐัมนตร ีวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีหน้าที่และอ านาจในการประสานงานและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอ่ืนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ในการ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือก ากับ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน) มายังส านักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดด้วย ซึ่งในการรับรายงาน ส านักงาน ป.ป.ท. ได้
พัฒนาจัดท ารูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สามารถติดตาม เฝ้าระวัง เร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการทางวินัยของ
หน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว เคร่งครัด เด็ดขาดและเป็นธรรม ทั้งสามารถบังคับใช้มาตรการทาง
แพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็วด้วย โดยน าผลการรับรายงานมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาสร้างกลไกการติดตาม
พฤติการณ์กระท าความผิด ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย ปกครอง อาญา หรือกฎหมายที่
เกี่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด จึงควรติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินการของแต่หน่วยงานของรัฐในสังกัด
หรือก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งหากพบว่าหัวหน้าส่วนราชการกระท าการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้กระ
ด าเนินกระบวนการทางวินัยล่าช้า ส านักงาน ป.ป.ท. จะรายงานข้อมูลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการลงโทษหัวหน้าส่วนราชการกรณีการด าเนินการทางวินัยล่าช้า รวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค์   
 1. ติดตาม เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ
รัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ ในกรณเีกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการ
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หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
อย่างเคร่งครัด รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ดร้บัรายงาน เพื่อรายงานต่อผู้บรหิารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจัดท า
ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบือ้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติ  
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้หรือศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินมาตรการทางวินัยและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่กระท าการทุจรติประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดหรอืก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น
การทุจริต 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ รับรายงานผลด าเนินการกรณเีจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติประพฤติมิขอบในภาครัฐ จากศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  / ประมวลผล วิเคราะห์ / เสนอแนะมาตรการแนวทาง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานของรัฐในสังกดัหรือก ากับ ศปท.  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีการติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย 

ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์
ผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้คดีร้องเรียนการทุจริตลดลง 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อย การป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ /เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง / แนวทางการพฒันา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดทีุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
รับรายงาน 
ผลการ
ด าเนินการ  
จากระบบ
รายงาน 

มีการรายงานสรุปผลการรับ
รายงานผลด าเนินการกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติมิขอบในภาครัฐ จากศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือมกีาร
รายงานผลการวิเคราะห์จัดท า
ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการ
เบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  หรือข้อเสนอ
เสนอแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย                      

- เชิงปริมาณ   
มีการรายงานสรุปผลการรับรายงานผลด าเนินการกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิขอบในภาครัฐ 
จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือ
มาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
หรือข้อเสนอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ             - 
เชิงคุณภาพ  
การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ในกรณีเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เกิดสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐมากขึ้น   

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ช่ือโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนยอ์ านวยความสะดวกและรับเรื่องรอ้งเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 

งบประมาณ : 3,032,800 บาท 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นลิสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                      

1.หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗โดยก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นนโยบายส าคัญในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
กลไกในการต่อสู้ปัญหาการทุจริต และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๘ ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ประสานงาน กรณีที่
นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อ านาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะต้องประสานข้อมูลทั้งฝ่ายนักลงทุน
ชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างชาติ นอกจากน้ีหน่วยงานดังกล่าวจะต้องรับเรื่องร้องเรียนจากชาวต่างชาติทั้งในกรณี
ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ รวมถึงการกระท า
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ท าให้นักลงทุนชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกหรือการกระท าทุจริตในภาครัฐ ดังนั้นส านักงาน ป.ป.ท. จึงควรมี
การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ในการท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประสานงานระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะท าให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยอันจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ ความโปร่งใสของประเทศไทย 
และเพิ่มค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. วัตถุประสงค์  
          ๑) เพื่อแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประสานงานและอ านวยความ
สะดวกระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ 
       ๒) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 

 3) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย 

3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนชาวต่างชาติ ภาคประชาสังคม  

5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดนนทบุรี 

6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 
กิจกรรมที่ 1 
จัดตั้งศูนย์รบัเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ 

ตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ 

จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับ
นักลงทุน
ชาวต่างชาติส าเร็จ 

๕0๘,200 

 

๕0๘,200 

 

๕0๘,200 

 

๕0๘,200 

 

กิจกรรมที่ ๒
ปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนฯ 

ได้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนฯที่
ปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุงสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนฯ
ส าเรจ็ 

250,000 

 

250,000 

 

  

กิจกรรมที่ ๓
ปรับปรุงเว็บไซต์และ
ระบบเกี่ยวกับศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนฯ 

เว็บไซต์และระบบ
เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนฯได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุงเว็บไซต์
และระบบเกี่ยวกับ
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนฯส าเร็จ 

250,000 

 

250,000 

 

  

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนความโปร่งใสและความเป็นธรรม
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และเพิ่มค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 

งบประมาณ : 500,000 บาท 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นลิสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205 
.                                                                                                                                     
1. หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยก าหนดให้มี
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
กลไกในการต่อสู้ปัญหาการทุจริต และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อด าเนินการรับเรื่องร้อ งเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการจะรักษาความเช่ือมั่นให้กับ 
นักลงทุนชาวต่างชาติ อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้อง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ  
นักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐและการรับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศด้านความโปร่งใส 
๒. วัตถุประสงค์  
      ๑) เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 

2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3). เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนชาวต่างชาติ ภาคประชาสังคมบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑20 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 
กิจกรรมที่ 1 
จัดโครงการ ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มีเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เข้าร่วม
โครงการ
ประชาสมัพันธ์ ศูนย์
อ านวยความสะดวก
และรับเรื่องร้องเรยีน
จากนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

- เชิงปริมาณ   
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภาพ  เจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนส าหรับ 
นักลงทุนชาวต่างชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 2๕0,000 
 

  

กิจกรรมที่ ๒ 

จัดโครงการ ณ 

จังหวัดภูเก็ต 

  250,000 

 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนความโปร่งใสและความเป็นธรรม
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และเพิ่มค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้าง

การรับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      3. บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :   1. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
     2. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตโครงการ/กิจกรรม ซึ่งด าเนินการโดยงบพัฒนาจังหวัด 
     3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
งบประมาณ :   ๑๒๙,๙๕0 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   จัดประชุม/อบรมสัมมนา/ลงพื้นที่/มอบใบประกาศเชิดชู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน : นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  08 5485 7708 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่รุนแรงและแพร่หลาย ส่งผลต่อการพัฒนาและ
ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ าเป็นต้องสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิติ หลากหลาย และทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันการทุจริตให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม คือการสร้างกลไกความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยความ
ร่วมมือกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานตรวจสอบ ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด  โดยมุ่งเน้นงบประมาณรายจ่ายตามแผน
บูรณาการการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด(งบพัฒนาจังหวัด) 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมองค์ความรู้ และปลุกจิตส านึกให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริต  
 2.2 เพ่ือเฝ้าระวังการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งด าเนินการโดยงบพัฒนาจังหวัด 
 2.3 เพ่ือกลไกการเฝ้าระวังการทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดประชุมคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเข้าร่วม 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 ลงพ้ืนที่ติดตามผล 
 ๓.๔ มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 4 

๕. สถานที่ด าเนินการ  จังหวดัในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 4 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

7. เป้าหมายตัวชี้วัด  กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดบัจังหวัด 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ) โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมและไม่เกิดการทุจริต 
 ๗.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู ้จิตส านึก และมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 7.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยงบพัฒนาจงัหวัด เป็นไปโดยถูกต้อง 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 7.3 เกิดกลไกในการต่อต้านการทุจรติในระดับจังหวัด และเปน็ตัวอย่างต้นแบบ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที ่2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงาน ปปท. เขต ๔ 

ข้อมูล ณ วันที ่๑๔ ธันวาคม 2564 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดประชุมคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วม ๑๕,๓๕๐    
2. จัดอบรมสัมมนา  ๕๓,๖๐๐    
3. ลงพ้ืนที่ติดตามผล   ๖๐,000  
๔. การมอบใบประกาศเชิดชู    1,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ :   โครงการ ปปท. เขต 4 พบประชาชน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และ

พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      3. บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา : ๑ ส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน 
   2. ส่งเสริมการรวมตัวและประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
   3. สร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจรติอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  ใช้งบประมาณปกติของส านักงาน 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   การลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์   08 5485 7708 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  โดยที่การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และบางกรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ประชาชน ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิที่พึงจะด าเนินการได้ตามกฎหมายในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อง
ดังกล่าว จึงควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความ
เดือดร้อนของประชาชน การประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างระบบการ
แจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการ ปปท. เขต 4 
พบประชาชน 

๒. วัตถุประสงค์ 

  2.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน 
  2.๒ เพื่อส่งเสริมการรวมตัว และประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือและเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกับส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
  2.4 เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 การลงพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมวางแผนกับคณะท างานศูนย์ประสานงาน เครือข่ายภาคประชาสั งคม 
ในการต่อต้านการทุจริต ผู้น าชุมชน ในพ้ืนท่ีน าร่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน  
 3.2 การลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชุมชน 
 3.๓ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาชนในชุมชน ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ชุมชนระดับต าบล ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

7. เป้าหมายตัวชี้วัด  ส่งเสริมความรู้และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) การสร้างความรู้และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
 ๗.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนครั้งในการสร้างความรู้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละความส าเร็จในการสร้างความรู้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
8. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.๑ ประชาชนความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแส 
  8.๒ เกิดการรวมตัว และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  8.3 การทุจริตในภาครัฐลดลง และความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
9. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย ท่ี 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  1. ประชาชนคนไทยมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์จุริต 
แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั 
ส านักงาน ปปท. เขต ๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 2564 
 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     
2. ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมวางแผนกับคณะท างานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต ผู้น าชุมชน ในพื้นที่น าร่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน 

 
 

 
 

 
 

        
 

3. ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับชุมชน 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

ช่ือโครงการ :  การยกระดับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตผา่นระบบ ศอตช.                                             . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  3 บูรณาการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ                            .  
แนวทางการพัฒนา :     2 บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน                  .                          
งบประมาณ :  100,000.- บาท                                                           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
         ๒. การจัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ                            .            
              ๓. เสนอร่างแก้ไขระเบียบ หรือกฎหมาย                                                          .           
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5              . 
ผู้ประสานงาน :  1. นายจงเจิด นาไร (นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ)    โทรศัพท์ 062-769-3557 
            2. นางสาวรัตติกาล ณ ราช (นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ)    โทรศัพท์ 081-372-2858 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท. )  
ได้ จั ดตั้ งศู นย์ อ านวยการต่ อต้ านการทุจริ ตแห่ งชาติ  (ศอตซ . )  ตามค าสั่ งส านั กนายกรั ฐมนตรีที่  ๓๕๘/๒๕๖๒  
ลงวันที่  ๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่ อง  จัดตั้ งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่ งชาติ  เพื่ อ เป็นองค์กรอ านวยการ  
แก้ ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรั ฐตอบสนองการด าเนินการของ ศอตช.  
อย่างทันท่วงที่ ในทุกกรณี  ตลอดจนปฏิบัติการตามที่ ได้ รับร้องขอจาก ศอตช. ซึ่ งในปัจจุบันได้ เปิด ให้ประชาชน  
ผู้พบเห็นเบาะแส หรือพบเห็นการทุจริต โดยร้องเรียนไปยังศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  (ศอตช.)  
เป็นการให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสอดส่องดูแล กรณีการพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต แต่ในบางกรณี  
ที่มิใช่การทุจริตที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้พบเห็นโดยตรง ก็อาจท าให้ไม่มีการรายงานมายัง ศอตช.  
เพื่อพิจารณาด าเนินการ อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อต้าน ปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส านักงาน ป.ป.ท. โดยกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ (กปท. ๕) ซึ่ งรับผิดชอบหน่วยงาน 
ในสังกัดนายกรัฐมนตรี หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ส านักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ประกอบนโยบายท่าน
เลขาธิ การคณะกรรมการ  ป .ป .ท .  ให้ ขับ เคลื่ อนส า นักงาน ป .ป .ท .  โดยใ ช้กลไก ศอตช.  เป็น เครื่ อ งมือส าคัญ 
ในการปราบปรามการทุจริต เห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว นอกการให้ภาคประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม  
ช่ วยสอดส่ อ งดู แล  กรณี การพบ เห็ น เ จ้ าหน้ าที่ รั ฐทุ จ ริ ตแล้ ว  ส านั ก งาน  ป .ป .ท .  ยั งควร ใ ช้กล ไกของ  ศอตช .  
ด าเนินการในเชิงรุก โดยกรณีพบเจอ หรือพบเห็นการทุจริต ไม่ว่ าทางสื่อในช่องทางต่ าง หรือกรณีการลงพื้นที่  
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ให้ กปท. ๕ มีอ านาจเสนอออกเลข ศอตช. เพื่อด าเนินการตรวจสอบ 
กรณีการทุจริต โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางมาร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวเอง  
  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ลดภาระของประชาชน เสริมสร้างการท างาน  
ในเชิงรุก และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
๒. วัตถุประสงค์   
  1. การส่งเอกสารประกอบคดีเรื่องร้องเรียนเป็นรปูธรรมชัดเจน/สามารถน าไปประกอบส านวนคดไีดอ้ย่าง
ถูกต้อง   
  2. จัดระบบเรื่องร้องเรียนคดีที่ซ้ าซ้อนกัน เพื่อป้องกันการด าเนินคดใีนเรื่องกล่าวหาเดิม 
  3. ปรับแก้ระเบยีบการรบัเรื่อง ศอตช. เพื่อเพิม่ช่องทางการรับเรื่อง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  ๑. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. 
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ 
  ๓. เสนอร่างแก้ไขระเบียบ หรือกฎหมาย 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย    ส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท.  และประชาชน และประเทศชาตเิป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน ์
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้ ส านักงาน ปปช. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ตาม มาตรา ๕๘/๒ และ ๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการภายในของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 

 แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้งคณะท างานจาก
กอง/ส านักที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. 

สามารถแก้ไข
กฎหรือ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรับ
กระบวนการ
ท างานใน
รูปแบบ
ดังกล่าวได ้
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนเรื่อง ศอตช.  
ที่ กปท. ๕ ไดด าเนินการ 
ขอออกเลข ศอตช.  
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีช่องทางและแนวทางการ
ปฏิบัติในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านระบบ ศอตช. 
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

 
 

30,000 

   

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินโครงการ 

  
 

50,000 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
เสนอร่างแกไ้ขระเบียบ หรือ
กฎหมาย 

   
 

20,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน.....ส านักงาน ปปท. เขต ๘............. 

ช่ือโครงการ : บูรณาการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกส านักงาน ปปท. เขต ๘.......................................................... . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา : 2 บูรณาการประสานความร่วมมอืเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
งบประมาณ : ๑๒๘,๒๐๐                         
.ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ลงพื้นที่ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจหน่วยรับงบประมาณ ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
ที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ หรือจดัซื้อจดัจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มวีงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรตั้งแต่  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปจ านวน ๑๒ ครั้ง และจดัท ารายงานสรุปการด าเนินการเสนอเลขาธิการ ป.ป.ท. พิจารณา.     
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท. เขต ๘        
ผู้ประสานงาน : นายธรรมนญู คงรัตน ์ โทรศัพท ์๐๙๒-๒๖๐-๗๑๔๖           . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนน ามาซึ่งความขัดแย้งใน
สังคม ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

       ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในการน ายุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อมีมูลเบื้องต้น กรณีข้าราชการที่มีต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง ถูกกล่าวหาร้องเรียนว่า
กระท าการทุจริต หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยตามมาตรา ๕๑ (2) ประสานและให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และ (3/1) ด าเนินการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือช้ีเบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และที่ส า คัญคือ 
หมวด 3/1 มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
จัดตั้งศูนย์อ านวยการการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอ านาจ เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็น
ธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว... จึงเป็นหน้าที่ส าคัญที่ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติติตามค าสั่งที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ นั้นแม้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ตาม
อ านาจหน้าที่นั้นให้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีหน้าที่ในการประสานงานให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งรัด
แก้ปัญหาความเดือนร้อน ความไม่เป็นธรรมให้ประชาชน แตกต่างจากการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมาย กล่าวคือ หากเป็นกรณี
กล่าวหาในเรื่องทุจริตในภาครัฐผู้กล่าวหาต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ แต่ขณะเดียวกัน ศอตช. ก็ใช้อ านาจประสานงาน
เร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาน ตามอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งดังกล่าว โดยที่ในปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบัน
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการมอบหมายส านวนคดี จากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในสัดส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ ดังนั้น ส านักงาน 
ป.ป.ท. จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัว มุ่งเน้นการท างานในลักษณะการป้องปรามเชิงรุก มากขึ้น โดยเน้นการเข้าไปประเมินความ
เสี่ยงของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง โดยเข้าไปตรวจสอบในระหว่าง หรือขณะด าเนินโครงการ หากพบว่าโครงการมีความ
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เสี่ยงในการที่จะทุจริตต้องมีการสรุปรายงานเรื่อง โดยใช้กลไกผ่าน ศอตช. เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือ พนักงาน ป.ป.ท. 
สืบสวนสอบสวนได้เข้าตรวจสอบในเชิงสืบสวนสอบสวน หากพบความผิดปกติหรือพบการทุจริต จะได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนั้น ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของ  ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน จึงเห็นควร
มีการด าเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบแนะน า หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ
ประจ าปี เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความ
เสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ส.ต.ง. และ กอ.รมน. 

๒. วัตถุประสงค์   
เพื่อท าความเข้าใจ แนะน า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ ให้มีการประเมินความเสี่ยง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ลงพื้นที่ช้ีแจงสร้างความเข้าใจหน่วยรับงบประมาณ ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการ หรือจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ตั้งแต่  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
จ านวน ๑๒ ครั้ง และจัดท ารายงานสรุปการด าเนินการเสนอเลขาธิการ ป.ป.ท. พิจารณา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 หน่วยรับงบประมาณ ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ หรือจัดซือ้
จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่รับผิดชอบของส านกังาน ปปท.เขต ๘ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
.ลงพื้นที่ช้ีแจง
สร้างความเข้าใจ
หน่วยรบั
งบประมาณ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ 

ลงพื้นที่เพื่อช้ีแจง ท าความ
เข้าใจ หน่วยรับงบประมาณ ใน
พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ ที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการ หรือจัดซื้อจัดจา้ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มี
วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับ
จัดสรรตั้งแต ่๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขึ้นไป จ านวน ๑๒ ครั้ง 

เชิงปริมาณ :   
จ านวนครั้ งของการลง
พื้นที่ช้ีแจง แนะน าหน่วย
รับงบประมาณ  ในพื้นที่
รั บผิ ดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ จ านวน    
๑๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
       ร้ อยละของสรุป
ร ายงานการล งพื้ นที่
ช้ีแจงที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ (เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.) 

๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ 
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  หน่วยรับงบประมาณ ในพื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ 

หรือจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

  เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 

  แนวทางการพัฒนา : ปรับ “ระบบ”เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน............กปท.4................................................... 

 
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างส านักงานป.ป.ท. 
และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต               
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :เรื่องท่ี 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการประสานความร่วมมือกับ ศปท.กรุงเทพมหานคร และศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ            
งบประมาณ :  12,000 บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ประชุม/สัมมนา         . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปท.4         . 
ผู้ประสานงาน :       โทรศัพท์    
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   

สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
บริบททางสังคมของกรุงเทพมหานครมีความเร่งรีบเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐจะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคม การด าเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อม
ไม่เกิดความยั่งยืนและมั่นคง อีกท้ังหากจะเน้นเพียงการด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าความผิดไปแล้วก็เห็นจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ า แต่หากการจะลดปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริงควรจะเริ่มจากความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนและ เป็นความร่วมมือกันทั้งในแนวป้องกันและป้องปราม จะท าให้เกิดประโยชน์และเห็นผลได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น    ในการนี้ กปท.4 ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในส่วนที่รับผิดชอบ
ด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ได้ตระหนักว่าร่วมมือมือจากภาคประชาชนหรือ
องค์กรเครือข่ายมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นก าลังส าคัญในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระท าผิด น าไปสู่
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือให้การด าเนินการการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
2.2 เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต 
 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
3.1  ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ผ่านกอง

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานเครือข่าย ในการแจ้งเบาะแส เฝ้าระวังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3.2  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ กปท.4 และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
(กรุงเทพมหานคร) 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ/ เปา้หมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจรติมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส่ไมเ่ลือกปฏิบตัิ / แนวทางการพัฒนา ร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท างานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือน และยับยั้งการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กปท.4 
1 ธันวาคม 2564 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประสานความร่วมมือ
กับศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชา
สังคม 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
และการเฝ้าระวังในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 - - 12,000 - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 
ข้อร้องเรียนได้รับการ
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑  

 
ชื่อโครงการ   โครงการในการป้องปรามเชิงรุกเพื่อขจดัปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   ๓.๒ บูรณาการเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา  บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
1. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่
เจ้าหน้าที่รัฐ  ตลอดจนก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องว่างและลดโอกาสในการกระท า
ทุจริต รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น   ปัญหาความยากจน  
2. ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน (กข.คจ.) 
3. ลงพื้นที่ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน เพื่อช่วยส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจรติ 
4.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองปราบปรามการทุจรติในภาครฐั ๑ (กปท. ๑) ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงาน        นางสภุา  สวสัดิประสงค์              โทร.  ๐๘๔ ๐๕๗ ๗๐๐๗ 
                               นางสาวณพสัตร์  ศรีสมเกียรติ     โทร. ๐๘๒ ๖๖๗ ๐๕๗๙ 

๑. หลักการเหตุผล 

สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มนีโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าให้มชีีวติ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย แต่เนื่องจากการน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัตินั้น 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดีที่ถูกจัดสรรให้น าไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในปฏิบัติบางครั้งกลับอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวกระท าการมิชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น กระท าการยักยอกเงินของรัฐไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง การกระท าเช่นนี้ถือว่า เป็นภัยต่อสังคมก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาและเป็นการอุดช่องว่าง มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
ส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันการทุจริต และช่วยกันตรวจสอบการด าเนินงานตามที่
ได้รับเงินจากงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งเมื่อเกิดการกระท าความผิดจะต้องมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพื่อมิ
ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงการใช้งบประมาณของแผ่นดินให้คุ้มค่า เพื่อพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อเป็นการป้องปรามเจ้าหนา้ที่ของรัฐมิให้กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี 
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 
2.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องการการทุจติ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   ด าเนินการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สังกัด กปท. ๑ เพื่อเก็บข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  

๔.กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุร ี

๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ  ตลอดจนก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจรติร่วมกัน เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดช่องว่างและลดโอกาสในการ
กระท าทุจรติ รวมถึงแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ปญัหาความ
ยากจน 

-ใช้จ่าย
งบประมาณได้
อย่างคุ้มค่า 

ก าหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหา 

เพื่อป้องกันมิให้
เกิดช่องว่างหรือ
ลดโอกาส   ใน
การกระท า
ทุจริต 

เชิงประมาณ 
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
จากเงินโครงการ กข.คจ.      
อย่างทั่วถึง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

และระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภาพ 
- เป็นการป้องปรามหรือ
ลดโอกาสที่เจ้าหนา้ที่รัฐ  

ที่เกี่ยวข้องจะอาศัย
โอกาสในต าแหน่งหน้าท่ี
กระท าการทุจริตใน
ภาครัฐ 
- สามารถบริหารจัดการ
โครงการ กข.คจ. ให้
เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

    

กิจกรรมที่ 2 
ตรวจสอบการใช้ 
งบประมาณโครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน (กข.คจ.) 

    

กิจกรรมที่ 3 
ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 

    

กิจกรรมที่ 4 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

    

 
  ๗.ผลลัพธ์ (OUTCOME)  สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน  อีกทั้งเป็นการป้องปรามมิให้เกิด 
การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 

 ๘. ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่างๆ 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย :  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ : พัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจรติในภาครัฐ                                                             . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ                     . 
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน                                                           . 
งบประมาณ : ๕๖๔,๐๐๐ บาท                                                                                                          . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี                                                                                 . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุม่งานอ านวยการด้านคุม้ครองพยาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต                            . 
ผู้ประสานงาน : พ.ต.ต.จักรกฤษณ ์ประจันพล , นายปยิพนธ์ เปรมโยธิน  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ๘๐ ต่อ ๔๒๒๒        . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  “การคุ้มครองพยาน” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2540  บัญญัติรับรองสิทธิของพยานไว้ในมาตรา  244  ความว่า “ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาได้รับความ
คุ้ มครองการปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมและค่ าตอบแทนที่ จ า เป็ นและสมควรจากรั ฐ   ทั้ งนี้  ตามที่ กฎหมายบัญญั ติ  ”  
ซึ่งต่อมาได้มีการตรา พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการและเหตุผล  คือ  พยานยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
เท่าที่ควร  ทั้งที่พยานมีความส าคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดี เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม   
ซึ่ง พ.ร.บ. นี้มีการก าหนดเรื่องการคุ้มครองพยาน  ระดับการใช้มาตรการในการคุ้มครองพยาน  และก าหนดเรื่องค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน  รวมถึงการจัดตั้งส านักงานคุ้มครองพยานเพื่อให้มีอ านาจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
พยานที่จะได้รับความคุ้มครองในคดีอาญา พยานบุคคลจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในคดีอาญา  เพราะเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์
และข้อเท็จจริงในคดีนั้น ๆ พยานบุคคลเมื่อมีความส าคัญต่อคดีมากเท่าไรก็มีโอกาสที่จะถูกข่มขู่   คุกคาม หรือท าร้ายมาก
เท่านั้น  เนื่องจากเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าผิด การคุ้มครองพยานถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะน าไปสู่การ
ค้นหาความจริง ซึ่งสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมการคุ้มครองพยานจึงมีส าคัญ  หากมีการคุ้มครองพยานที่ดีและท าให้
พยานเช่ือมั่นในความปลอดภัยของตน จะช่วยส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของไทยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครอง
พยานสามารถเสริมสร้างความเช่ือถือต่อความร่วมมือกันในทางอาญาระหว่างประเทศ  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดให้มีมาตรการ
คุ้มครองพยานไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏอยู่ใน มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเบื้องต้นแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยค าหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเอาไว้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือเบาะแสการทุ จริต  
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
แห่งชาติ ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองพยานหลายหน่วยงาน 
และมีการด าเนินการในรูปแบบของการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  ตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น  
ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถด าเนินการคุ้มครองด้วยตนเอง  
หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการคุ้มครองพยาน ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน  
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตัวความเช่ียวชาญยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติภารกิจคุ้มครอง
ความปลอดภัยในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยาน รวมถึงให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอีกด้วย อันจะส่งผลให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่งขึ้น กองอ านวยการต่อจ้านการทุจริต 
จึงเห็นควรด าเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ” เพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการคุ้มครอง
พยานตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ในการรองรับการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความ



ภาคผนวก ๑ - 106 
 

ปลอดภัยแก่พยานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในหลายๆ รูปแบบ ทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองพยาน 
ทักษะการใช้อาวุธ ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน  อันจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยาน
มีความกล้ามาแจ้งเบาะแสการทุจริต และเป็นพยานในคดีทุจริตต่างๆ จนสามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของการคุ้มครองพยาน ของส านักงาน 

ป.ป.ท. ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองพยาน 
 ๒.๒ เพื่อฝึกทักษะและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยานให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองพยานให้มี
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒.๓ เพื่อให้พยาน มีความเช่ือมั่นเมื่อเข้าสู่มาตรการคุ้มครองเบื้องต้น 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   จัดฝึกอบรมเพื่อทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตัวความเช่ียวชาญ
ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน รวม ๔๐ คน                 . 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือต่างจังหวัด                                                                 . 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  พยานมีความเช่ือมั่นและมั่นใจในการใหข้้อเท็จจริง ส่งผลให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผดิมาลงโทษได้
ตามกฎหมาย 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    

 ระบุหัวขอ้ แผนย่อย / เปา้หมายแผนยอ่ย / แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวขอ้ แผนย่อย / เปา้หมายแผนยอ่ย / แนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาทักษะด้านการ
คุ้มครองพยานคดีทุจริตใน
ภาครัฐ 
 

เจ้าหน้าท่ีที่จะปฏิบัติหน้าท่ีใน
การคุ้มครองพยานไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการคุ้มครองพยาน
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคณุภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ. 
แนวทางการพัฒนา : 3. เสริมสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 
งบประมาณ :  700,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นกัประชาสัมพันธช์ านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓      
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจั ดการภาครั ฐ ได้ ให้ ความส าคัญกับเรื่ องการต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดให้มี 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง 
เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สจุรติ” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ี
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผูช้ี้เบาะแสด้วย พร้อมท้ังต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสา
นึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส/พยาน และสอดรับกับนโยบายดังกล่าว จึงต้องบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสและ
พยานในคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเช่ือมั่นในกระบวนการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์   
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ  
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส/พยาน ในคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            700,000.-                    บาท 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑) ประชาชนท่ัวไป 
 ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
 ๓) สื่อมวลชน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม งบประมาณ 

 
7. ตัวชี้วัด 
- เชิ งปริมาณ จ านวนช่องทางที่ เ ผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสารของส านั ก งาน  ป.ป .ท .  ให้ ครอบคลุมทุกกลุ่ ม เป้ าหมาย  
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม/โครงการ ต่อป ี
 
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปมีความเช่ือมั่นในกระบวนการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
10. ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 

 แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

 
 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์กระบวนการคุ้มครองพยานคดีทุจรติ
ในภาครัฐ 

 300,000 
  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท าวิดีโอคลิปกระบวนการคุ้มครองพยานคดีทุจรติ 
ในภาครัฐ 

  400,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน............กปท.4................................................... 

 
ช่ือโครงการ : โครงการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนยับยั้งการทุจรติและพัฒนานวัตกรรมการป้องปรามการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)                
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :เรื่องที่ 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดใีห้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส      
แนวทางการพัฒนา : เสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจรติและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจรติ                     
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณปี 2566        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ในปี 2566 เป็นการศึกษาและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง         . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กปท.4         . 
ผู้ประสานงาน :       โทรศัพท ์            . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงปัญหาการ
ทุจริตประพฤติชอบว่ามีที่มาสาเหตุอย่างไร กลไกหรือกระบวนงานที่เกี่ยวข้องมีข้อบกพร่องอย่างไร สภาพปัญหามีปัจจัยหรือที่มา
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ น ามาสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ท้ังด้านการข่าวเพื่อการเฝ้าระวัง  
การบูรณาการความร่วมมือในการสืบสวน แสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพถึงต้นตอปัญหา และสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของศูนย์กลางในการพัฒนาในระบบทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา การดูแลให้บริการประชาชน และเป็นเมือง
ต้นแบบของประเทศ ในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนา ยกระดับดัชนีความเช่ือถือในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  โดยมีกระบวนการการท างานร่วมแบบบูรณาการ 

๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อทราบอ านาจ หน้าที่ รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 
๒.๒ เพื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 
2.3  เพื่อก าหนดทางแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาการทุจริตของกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการ 
2.4  เพื่อสร้างนวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
๓.๑ ประชุมคณะท างานรับผิดชอบโครงการเพื่อก าหนดแนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
๓.๒ ศึกษาอ านาจ หน้าท่ี รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
๓.๓ ประชุมคณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
๓.๔ จัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 1 กระบวนงาน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต  ในการปฏิบัติงาน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะท างานฯ และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
7.1 ความเสี่ยงการทุจรติในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ลดลง 
7.2 การตรวจสอบและไต่สวนของ กปท.4 มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (กรณี การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร)  
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ/ เปา้หมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจรติมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส่ไมเ่ลือกปฏิบตัิ / แนวทางการพัฒนา ร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานครในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท างานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือน และยับยั้งการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
กปท.4 

1 ธันวาคม 2564 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะท างานฯ 

แนวทางและขอบเขตการด าเนิน
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

 - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมคณะท างานฯ 
ร่วมกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
กรุงเทพมหานคร 1 
กระบวนงาน 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าคู่มือการตรวจสอบ 
  
 

 
คู่มือการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพ่ือยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
งบประมาณ :  50,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : 
กิจกรรมที ่1  โครงการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้  
  ลักษณะการด าเนนิการ 
1.1 วางแผนเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบ 
๑.2 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบฯที่ใช้บังคับในหน่วยงาน 
 ๑.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบทางโทรศัพท์และส่งหนังสือแจ้ง 
 ๑.๔ ลงพ้ืนที่เข้าตรวจ  
 ๑.๕ น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์และประเมินผล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6    
ผู้ประสานงาน : นายอริยวัตถ์  เที่ยงธรรมโม   โทรศัพท ์ 055-304-117  
 

๑. หลักการและเหตุผล   
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6 ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น ว่าไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องท าให้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนไม่อาจเข้าถึงได้ 
เป็นการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท าทุจริตได้โดยง่าย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกบั
ประชาชน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดแผนการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างการรับรู้ และติดอาวุธทางปัญญา ภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปมี ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท.  มีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการยับยั้งและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
กิจกรรมที ่1  โครงการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างกล้าไม้  
  ลักษณะการด าเนินการ 
1.1 วางแผนเพื่อคดัเลือกหน่วยงานทีจ่ะเขา้ตรวจสอบ 
๑.2 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบฯที่ใช้บังคับในหนว่ยงาน 
 ๑.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะเขา้ตรวจสอบทางโทรศพัท์และส่งหนังสือแจ้ง 
 ๑.๔ ลงพื้นที่เขา้ตรวจ  
 ๑.๕ น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะหแ์ละประเมินผล 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6 (ปปท. เขต 6) 
๕. สถานที่ด าเนินการ   
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6 (ปปท. เขต 6) 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภาคประชาชนท่ัวไปในสังคมมสี่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพ บคุลากรของปปท. เขต 6 มีองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที ่1  

โครงการ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณใน
การจดัซื้อจดัจ้า
งกล้าไม้  
 

หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนท่ัวไป
มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของส านักงาน 
ป.ป.ท.  มีความ
เชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และช่วย
ยับยั้งและป้องปราม
การทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

- เชิงปริมาณ  
ร้อยละของจ านวนที่เข้า
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง  
ต่อปีงบประมาณ 
- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของปปท. เขต 6 มีองค์
ความรู้และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมีความเป็นมืออาชีพ 
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้า
ตรวจสอบ มีการบริหารงานใน
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  

 ๒0,000 ๓0,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่งานปราบปรามคดีพิเศษ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 

ช่ือโครงการ : โครงการบูรณาการสนบัสนุนระบบฐานข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทจุริตและป้องปรามการทุจรติอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จดัท าระบบเช่ือมโยงฐานข้อมลูและลงนาม MOU ระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอ านวยการต่อต้านการทุจรติ        . 
ผู้ประสานงาน : นายรัญชนะ น้อยอิ่ม   โทรศัพท ์๐๒ ๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๒๒        
 

๑. หลักการและเหตุผล  ในปัจจุบัน การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลและทั่วโลกให้ความส าคัญ โดยมีการรณรงค์แก้ไข
ปัญหา อย่างต่อเนื่อง การทุจริตในภาครัฐโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เข้ามาเป็น  คู่สัญญาใน
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการการก่อสร้างอาคาร ถนน รวมไปถึงการให้สัมปทานโครงการแก่เอกชน อันมีลักษณะเป็นการใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินมากเกินความจ าเป็นแต่กลับพบว่าเป็นโครงการที่มี คุณภาพต่ าจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ในรูปแบบของการทุจริตที่กระท าเป็นปกติ เช่น การเรียกเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนมุตัิ 
อนุญาต สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน ทั้งใน  เรื่องภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่น รวมไปถึงการสูญเสียเงิน
งบประมาณแผ่นดินซ้ าซ้อน  
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เป็นหนึ่งในองค์กรณ์ที่มีความเช่ียวชาญ และมีการเก็บ
ข้อมูลการรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนข้อมูลหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนิ นคดีแก่
หน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม การทุจริต จนน าไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้ 
นอกจากนี้ สานักงาน ปปง. ยังท าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลจากผู้มีหน้าที่รายงานท่ีส่ง
รายงานการท าธุรกรรม ทางการเงิน (Financial Transaction Report) มายังส านักงาน ปปง. และหากพบพยานหลักฐานท่ีบ่งช้ีว่า
มีการ กระท าความผิดมูลฐานฯ และมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฯ สานักงาน ปปง. ก็จะด าเนินการ  สืบสวนหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ได้ตระหนักถึงบทบาทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เกี่ยวกับการป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ เกี่ยวกับเส้นทางการเงิน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความผิดปกติ และความเชื่อมโยงในการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้เกิดการบรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กอปรกับการที่ส านักงาน ปปง. มีการวางระบบเพื่อเฝ้าระวังการท าธุรกรรมที่มีความผิดปกติ ซึ่งสามารถ
ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับการเฝ้าระวังการทุจริตและประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และน าองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินที่มีความผิดปกติ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตใน
ภาครัฐ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประยกุต์ใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริง อันน าไปสู่ความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการปฏบิัติงาน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
๑) การจดัตั้งคณะท างานภายในส านกังาน ป.ป.ท. อันประกอบด้วย ส านัก/กอง ที่เกีย่วข้อง 
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๒) การจัดประชุมหารือภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการประสานความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน และจัดท ารา่ง 
MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
๓) การจัดการประชุมหารือกับส านักงาน ปปง. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและเสนอร่าง MOU เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 
๔) การจัดท าระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
๕) การลงนาม MOU ระหวา่งส านักงาน ป.ป.ท. และส านกังาน ปปง. 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐๐ คน 
๑) ข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีความเกี่ยวข้องในการแสวงหาข้อเท็จจริง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการปฏิบัติ
หน้าที่ในการเฝ้าระวังและปราบปรามการทุจริต 
๒) ข้าราชการของส านักงาน ปปง. ที่มีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ตรวจสอบ สืบสวน การท าธุรกรรมทางการเงิน 
๕. สถานที่ด าเนินการ      กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑) มกีารด าเนินโครงการตามแผนระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. อยา่งเป็นรูปธรรม 
๒) มกีารลงนามในบันทึกความเข้าใจระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท.  และส านกังาน ปปง. 
๓) มกีารจัดท าระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส านกังาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
      เปา้หมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 

 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภากการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการบรูณาการ
สนับสนุนระบบ
ฐานข้อมลูการท าธุระ
กรรมทางการเงินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง 
 

๑) แนวทางการด าเนิน
โครงการระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท. และส านกังาน 
ปปง. 

๒) ร่างบนัทึกความเข้าใจ 
MOU ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท. 

๑) มีการลงนามใน MOU 
ระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท. 
และส านักงาน ปปง. 

๒) บุคลากรในส านักงาน 
ป.ป.ท. มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับระบบ
ฐานข้อมลูการท าธุรกรรม 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

ช่ือโครงการ :  การใช้มาตรการพิเศษ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ                                . 
         ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                  .                  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส                                     . 
แนวทางการพัฒนา :    1 พัฒนาขับเคลื่อนทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ                                      . 
งบประมาณ :  250,000.- บาท                                                           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
         ๒. การจัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท ารา่ง MOU    .
        ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง.                                            . 
              ๓. การจัดเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงาน ปปง.                                  .                                                           
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5              . 
ผู้ประสานงาน :  นายวริศ คูหาเรอืงรอง  โทรศัพท์  095-691-9294                                       .. 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ  ( ส านั ก งาน  ป .ป .ท . )  
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบขึ้ น ต ร งต่ อน ายกรั ฐมนตรี  โ ด ย  ส า นั ก ง าน  ป .ป .ท .  ถื อ เ ป็ นกล ไ ก ในกา รขั บ เ ค ลื่ อ นกา รป้ อ งกั น 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล ท าหน้าที่ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดจนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) และเพื่ อ ให้การแก้ ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่ างบู รณาการมี เอกภาพ 
ท า ใ ห้ น โ ยบ าย  ข้ อ สั่ ง ก า รต่ า ง  ๆ  น า ไ ป สู่ ก า ร ถ่ า ย ทอด ให้ หน่ ว น ง าน ภาค รั ฐป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  
เมื่อพิจารณาคะแนน CPI 2020 ของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าประเทศไทยได้คะแนนเพียง ๓๖ คะแนน ประกอบ
กับข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในแต่ละปี ยังคงมีอยู่เป็นจ านวนมาก อันอาจสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการในการปราบปราม
การทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเห็นว่าหากส านักงาน ป.ป.ท. น ามาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินมาใช้ ควบคู่ไปกับการด าเนินการทางอาญา และทางวินัย จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ดียิ่งขึ้น ท าให้บุคคลผู้ที่คิดจะกระท าการทุจริตเกรงกลัวต่อกฎหมาย เพราะจะต้องถูกด าเนินการทั้งทาง
อาญา ทางวินัย และทางทรัพย์สิน 
    ส านักงาน ป.ป.ท. มีจ านวนคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณารับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงกว่า ๖,๗๓๙ คดี 
(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นจากข้อมูลรายงาน
จ านวนเรื่องที่ส่งให้ส านักงาน ปปง. ในแต่ละเดือนของทั้งกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ - ๕ และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑ - ๙ พบว่า มีจ านวนคดีที่ประสานส่งเรื่องไปยังส านักงาน ปปง. เพื่อใช้มาตรการด าเนินการ
ทางทรัพย์สินแก่ผู้กระท าความผิด เป็นจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้รับคดีไว้ไต่
สวนข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเรื่องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการตรวจสอบ ในบางคดีก็เป็นเพียงขั้นตอนที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดของบุคคลใด และไม่มีข้อมูลเพียงพออันจะท าให้ 
ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได ้หรือหากสง่เรื่องให้ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการในช้ันท่ี คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ได้มีมติให้ช้ีมูลความผิดแล้ว แม้ส านักงาน ปปง. มีข้อมูลเพียงพอที่จะด าเนินการได้ แต่อาจเป็นระยะเวลานานซึ่งท าให้ไม่
อาจด าเนินการกับทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ เนื่อจากทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกโอน ยักย้าย ถ่ายเท หรือถูกจ าหน่ายเสยี
จนหมดสิ้นไปแล้ว กปท. ๕ จึงเห็นควรเสนอโครงการดังกล่าวนี้เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางที่เหมาะสม ในการบูรณาการทางคดี
ร่วมกันกับ ส านักงาน ปปง. โดย ส านักงาน ป.ป.ท. อาจใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันในช้ันไต่สวนข้อเท็จจริง เช่น 
มาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการภายในของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึด หรืออายัด 
ทรัพย์สินในกรณีที่เห็นว่ามีความผิดชัดแจ้ง และพบว่าผู้กระท าความผิดอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ก่อนที่
จะส่งเรื่องให้ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในแง่มุมของระเบียบ และกฎหมาย ร่วมกันว่าสามารถด าเนินการได้
หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้จะแก้ไข หรือหาจุดที่เห็นร่วมกันอย่างไร 
  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการมีเอกภาพ กปท. 
๕ จึงเห็นความส าคัญในการด าเนินการโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปดังวิสัยทัศน์ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ว่า “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต” 
๒. วัตถุประสงค์   
  ๑.  ก าหนดกรอบและแนวทางที่ เหมาะสม ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท.กับ ส านักงาน ปปง. ในการบูรณาการ 
ทางคดีร่วมกัน เพื่อจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๒. การเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจในการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ  
เฉกเช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น  (ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีอ านาจยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ประมาณ ๑๖ หน่วยงาน) 
 เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๖๙ และมาตรา ๑๒๐ (ส านักงาน ปปช.) 
พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  มาตรา ๒๔ (กรมสอบสวนคดีพิ เศษ) หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด มาตรา ๑๔ (๔) (ส านักงาน ปปส.) และอื่น ๆ   ทั้งนี้เพื่อให้มีอ านาจยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวก่อนที่ ส านักงาน ป.ป.ท. จะส่ง
เรื่องให้กับ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  1. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU  
      ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง.                                            . 
  ๓. การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงาน ปปง.     
๔. กลุ่มเป้าหมาย    ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ปปง. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. และประชาชน 
และประเทศชาตเิป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้งคณะทางาน
จากกอง/ส านักที่
เกี่ยวข้องภายใน 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

สามารถแก้ไขกฎหรือ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
รองรับกระบวนการ
ท างานในรูปแบบ
ดังกล่าวได ้
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
ร้อยละของจ านวนคดีที่รับ
ไว้ไตส่วนข้อเท็จจริงของ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีส่งให้
ส านักงาน ปปง.     
ด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามความผิดมูล
ฐาน มาตรา 3 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอก

 
 

50,000 

   

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือ
เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการด าเนินโครงการ
และจัดท าร่าง MOU 

  
 

100,000 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  สามารถก าหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน ระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง. หรือแก้ไขระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 

 แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

ระหวา่ง ส านักงาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงาน 

ปปง. 

เงิน พ.ศ.2542  
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงาน ปปง. 

กิจกรรมที่ 3 
การจดัเสนอความ
เห็นชอบรา่ง MOU 

กับส านักงาน ปปง. 

   
 

50,000 

 

กิจกรรมที่ 4 
การลงนาม MOU 

ระหวา่งสานักงาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงาน 

ปปง. 

   25,000 

กิจกรรมที่ 5 
เสนอร่างแกไ้ข
กฎหมาย 

   25,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ :   โครงการเพิ่มศักยภาพผูป้ฏิบัตงิานด้านการปราบปรามการทุจรติ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  
แนวทางการพัฒนา :   1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
     2.  บูรณาการฐานข้อมลูคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ :   ๔๒,๒๐0 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   จัดอบรมสมัมนา  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน :   นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์   08 5485 7708 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่ปัจจุบันคดีทุจริตในภาครัฐยังมีอยู่จ านวนมากและมีความหลากหลาย ในการด าเนินคดีต้องอาศัยบทกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ตลอดจนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านและรู้เท่าทัน
รูปแบบการทุจริต ประกอบกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐยังอยู่ในหน้าที่และอ านาจของหลายหน่วยงาน ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานด้านการปราบปรามทุจริตดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสรมิองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 2.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานดา้นการปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ ปปท.เขต 4 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดประชุมเตรียมด าเนินโครงการ  -    
2. จัดอบรมสัมมนา ๔๒,๐๐๐     
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ  *   
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7. เป้าหมายตัวชี้วัด  ส่งเสริมความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) จ านวนผู้ปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีศักยภาพด้านการปราบปรามการทุจริต
เพิ่มขึ้น 
 ๗.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนผู้ปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามการทุจริตที่เข้ารับการอบรม 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้ารับอบรมที่ผ่านการประเมิน 
 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 
 7.2 เกิดการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย ท่ี ๔. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมาย 
1. การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเรว็ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 
แนวทางการพัฒนา 
ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 2564 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้         
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ     . 
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ :    พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส           . 
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         . 
งบประมาณ : ๒,๔๐๘,๓๒๐.๐๐ บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙       
ผู้ประสานงาน :  นางประไพพรรณ รัตนะ   โทรศัพท์ ๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑  การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ก าหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทลัมา
ใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะเกิดจากปัจจัยที่ถูกน ามาเป็นเง่ือนไขของปัญหาคือ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่แล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น 
การค้ายาเสพติด  การค้าน้ ามันเถื่อน การค้าของหนีภาษี การค้ามนุษย์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จากข้อมูลของชุดปฎิบัติการ
ปราบปรามภัยแทรกซ้อน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ท่ีพบว่าน้ ามันเถื่อน สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ บ่อนการพนัน และขบวนการตัดไม้ท าลายป่า เป็นภัยแทรกซ้อนที่มีเงินหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท และเงิน
ส่วนหน่ึงถูกน าไปเป็นเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้กับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบางกลุ่ม ท าให้เกิดเหตุความรุนแรงมากข้ึน โดยพบว่าเหตุ
ความไม่สงบมากกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ขณะที่ร้อยละ 20 เกิดจากอุดมการณ์ของกลุ่มผู้คิดต่าง และโดยเฉพาะ
รวมถึงการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ส่งผลกระทบเกี่ยวพันกันกับการก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ก ากับและตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูลและรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัยและกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลและบรรลุผลตามเป้าหมายในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตในภาครัฐ จึงมี
แนวคิดในการบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลต่อต้านการทุจริต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อบูรณาการและจัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

-๒- 
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          2.๒ เพื่อลดปัจจัยแทรกซ้อนอันเกิดการจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมการค้ายาเสพติด การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้า
มนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การทุจริตในภาครัฐ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 หน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ/ประชาชนกลุ่มธุรกิจองค์กรเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดท าและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีมีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

➢ การประชุมประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานความมั่นคงเพื่อบูรณาการ
รวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมี
พฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ านวน ๑๒ เดือน 

ผลผลติ 

(OUTPUT)     
     ฐานข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี
พ ฤ ติ ก า ร ณ์
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ
ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนเรื่องที่
รายงานเสนอ
เลขาธิการ
คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. จนน าไปสู่
การด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทางปกครอง ทาง
วินัย และทาง
อาญา 
เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละผลการ
ด าเนินการทางวินัย
ปกครองและอาญา
จากจ านวนเรื่อง
การทุจริตใน
จังหวัดชายแดนใต้
ท่ีเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕0 

37,800 37,800 37,800 37,800 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวิเคราะห์ ประมวลผล 
สรุปข้อมูลรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีมีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

➢ จัดจ้างบุคลากร  (จ้าง
เหมาบริ การลู กจ้ าง
ชั่วคราวเจ้าหน้าท่ีงาน
การข่าวจ านวน ๕ คน
12 เดือน)  

➢ ค่าบริหารจัดการและ
ค่าใช้สอย 12 เดือน (ค่า
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค, ค่าเช่าเครื่อง
พรินเตอร์,    ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้
ส านักงาน)                                               

261,500 261,500 261,500 261,500 

กิจกรรมที่ 3  :  กิจกรรม  ลงพื้นท่ีติดตาม/
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงใน
พื้นท่ี  กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณ์
ทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

 302,780 302,780 302,780 302,780 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 1. จัดตั้งศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
พฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้ึนในส านักงาน ป.ป.ท.เขต 9 
           ๒. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
           3. ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    

 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    เป้าหมายแผนย่อย : ภาคใต้มคีวามสงบสุข ร่มเย็น 
      แนวทางการพัฒนา : - สว่นการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
                              - ป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                              - แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณ ี
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
    เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง  
    แนวทางการพัฒนา : - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต  
                            - ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

➢ ค่าจ้างเหมาบริการ 

(ค่าเช่ารถยนต์ตรวจ
การ) 

➢ ค่าตอบแทน/ค่าใช้
สอย(ค่าเช่าท่ีพัก, ค่า
เบี้ยเลี้ยง) 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

ช่ือโครงการ :  สนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดกีารทจุรติในภาครฐั ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)  ของธนาคารในประเทศไทย   .                                            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  .                                  .         
แนวทางการพัฒนา :     2 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต                                              .   
งบประมาณ :  250,000.- บาท                                                           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
         ๒. การจัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท ารา่ง MOU    .
        ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย                            . 
              ๓. จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการเสนอความเห็นชอบร่าง MOU                    . 
                                          ไปยังธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย                                                           . 
         ๔. ลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย            . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5              . 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวออมทอง นันตา โทรศัพท์ 090-969-9295                                                  .                                    
 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบัน เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM ) ถือเป็นเครื่องมือ 
ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นวิธีการประกอบธุรกรรมทางการเ งินที่ เป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่ ว ไป เนื่ องจาก  
ช่วยอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้มากขึ้น อาทิ การฝากเงิน โอนเงิน ทั้งภายในธนาคารหรือโอนเงิน
ไปยังธนาคารอื่น ช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเบิกถอนเงินสด อย่างไรก็ดี เครื่องมืออ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ดั ง ก ล่ า ว ก ลั บ ก ล า ย เ ป็ น ด า บ ส อ ง ค ม  ด้ ว ย ก า ร เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ข อ ง บุ ค ค ล  
หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ผ่านเครื่อง ATM ทั้งการจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการขโมยข้อมูล 
ของบุคคลอื่น เพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน และการใช้เครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
บั ต ร อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ พื่ อ น า ไ ปท าบั ต ร ให้ บ ริ ก า รทา ง  ก า ร เ งิ นปลอม  ใ นกา รนี้  ธ น าค า รต่ า ง  ๆ  ไ ด้ ต ร ะหนั ก 
ถึงความส าคัญของปัญหาอาชกรรมทางการเงิน จึงได้พัฒนาการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดรูเข็ม (CCTV) ที่เครื่อง ATM เพื่อบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประกอบธุรกรรมทางการ
เงินอย่างแพร่หลาย  
  ในขณะเดียวกัน ปัญหาอาชญากรรมการทุจริตในภาครัฐที่ได้ขยายในวงกว้างขึ้น จึงสามารถเกิดปัญหาการ
ทุ จ ริ ต ในภาครั ฐผ่ า น เครื่ อ ง  ATM ไ ด้ เ ช่ นกั น  อ าทิ  ก า รที่ เ จ้ าหน้ าที่ รั ฐ เ รี ยก รั บ เ งิ น  โ ดย ให้ ข่ มขู่ ใ ห้ ป ระชาชน 
บอกรหัสบัตรกด เ งินสด หรื อบั งคับ ให้ประชาชนเบิกถอนเ งินสดจ ากเครื่ อ ง  ATM เป็นต้น  ส่ งผล ให้ประชาชน 
ไม่ ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยการใช้อ านาจหน้าที่ โดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
อีกทั้ ง เมื่อเกิดการทุจริตในภาครัฐขึ้น หากเจ้าหน้าที่ รั ฐผู้ รับผิดชอบส านวนคดีที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ  
ประส งค์ จ ะ เ รี ยก ใ ช้บั นทึ ก ข้ อมู ล จ ากกล้ อ ง  CCTV เ พื่ อ ก า รแสว งหาข้ อ เท็ จ จริ ง และ รวบรวมพยานหลั กฐาน 
ในการกระท าความผิดดังกล่าวนั้น จะไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างทันถ่วงทีในกรณีที่ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุผ่านล่วงเลยนานมาก
เกิ น ไป  เนื่ อ งจากการบั นทึ กข้ อมู ลภาพ เคลื่ อนไหวจากกล้อ ง  CCTV ดั งกล่ า ว  มี ร ะยะ เวลา เพี ย ง  30 -90 วั น 
และจะถูกท าลายไปโดยอัตโนมัติ 
  ในการนี้ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ได้ตระหนักถึงบทบาทของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ป ร า บ ป ร า มก า รทุ จ ริ ต ใน ภา ครั ฐ  ( ส า นั ก ง า น  ป . ป . ท . )  ซึ่ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก ร หลั ก ขอ ง ฝ่ า ย บริ ห า ร ใ น กา รป้ อ งกั น  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
โ ดย เป็ นศู นย์ กล า งทั้ ง ด้ านการป้ อ งกั น  ปราบปราม  และการประสานงานกับหน่ วย งานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งทั้ ง หมด  
รวมทั้งการก าหนดมาตรการให้การป้องกันและปรามปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน
ต่ าง ๆ ให้บั ง เกิดประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น  กอปรกับสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมการทุจริต ในภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง  
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กับการประกอบธุรกรรมทางการผ่านเครื่อง ATM ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น จึงเล็งเห็นว่า บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง 
CCTV จากเครื่ อง  ATM ของธนาคารต่ าง ๆ จะเป็นเครื่ องมือส าคัญในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน  
ที่ เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตในภาครัฐได้ เพื่อลดปัญหาพยานหลักฐานสูญหาย หรือขาดพยานหลักฐานส าคัญในคดี  
จนอาจส่งผลท าให้คดีขาดอายุความ นอกจากนี้ การสืบหา พยานบุคคลในคดี ถือเป็นกุญแจส าคัญในการพิสูจน์ความจริง เพื่อ
น าไปสู่การน าตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  1. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.                        
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU      
     ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารตา่ง ๆ ในประเทศไทย                             
  ๓. จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการเสนอความเห็นชอบร่าง MOU                     
                         ไปยังธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย                                                            
  ๔. ลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย           
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
  1. ข้าราชการภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
  2. พนักงาน/บุคลากรจากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑล 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้ง
คณะท างานกอง/
ส านักภายใน
ส านักงาน ป.ป.ท. 

1. ไดร้ับความร่วมมือ
ในการสนับสนุน
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
จากกล้อง CCTV ที่
ติดตั้งกับเครื่อง ATM 
จากธนาคารตา่ง ๆ ใน
ประเทศไทยซึ่งเป็น
พยานหลักฐานส าคัญ
ในการจัดท าส านวน คดี
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
ผ่านการลงนาม MOU 
ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท. และธนาคาร
ต่างๆ ในประเทศไทย 
 
2. นักสืบสวนสอบสวน
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
สามารถประยุกต์ใช้
และพัฒนาเครื่องมือใน
การแสวงหาข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการ
ได้รับความร่วมมือ 
(พยานหลักฐาน) จาก
สถาบันการเงิน 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่น
พยานหลักฐาน (กล้อง 
CCTV) ระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และ
ธนาคารต่างๆ ใน
ประเทศไทย 

 
 
- 

   

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือ
เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนิน
โครงการ จัดท าร่าง 
MOU ระหวา่ง             
ส านักงาน ป.ป.ท.                         
และธนาคารต่าง ๆ  

ในประเทศไทย 

  
 

50,000 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจัดท าระบบ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและการ
เสนอ              

ความเห็นชอบร่าง 

   
 

100,000 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  1. ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งกับเครื่อง ATM จาก
ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทยซึ่งเป็นพยานหลักฐานส าคัญในการจัดท าส านวน คดีของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านการลงนาม MOU 
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย 
  2. นักสืบสวนสอบสวนของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาเครื่องมือในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเพื่อการจัดส านวนคดี ที่มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 

 แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

MOU ไปยัง
ธนาคารต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

และรวบรวม
พยานหลักฐานการ
กระท าความผิด
เกี่ยวกับการทุจรติใน
ภาครัฐเพื่อการจัด
ส านวนคดี ที่มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 4 
การลงนาม MOU 

ระหวา่งส านกังาน 

ป.ป.ท.                            
และธนาคารต่าง ๆ  

ในประเทศไทย 

   100,000.- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน......กลุม่งานอ านวยการด้านการข่าว กองอ านายการต่อต้านการทุจริต............. 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลดา้นการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๔ พัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส           . 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต            . 
งบประมาณ : ๔๗๐,๐๐๐ บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการด้านการข่าว กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต          . 
ผู้ประสานงาน :  วรางคณา นนทแก้ว    โทรศัพท ์๔๒๒๒           . 
 

๑. หลักการและเหตุผล     ประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จ าเป็นต้องมีความรู้ และมีความเข้าใจในการที่จะรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการด าเนินการ
ในการหาข่าวและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ การคัดกรองข้อมูลของแหล่งข่าว/ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว น าสู่
การจัดเก็บรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าว อันจะน าไปสู่การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติต่อไป ดังนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จึงเห็นควรด าเนิน “โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.” เพื่อบูรณา
การงานด้านงานการข่าวกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เพื่อให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท. มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่เป็นระบบ
มากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมั่นให้กับแหล่งข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแสในคดีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. วัตถุประสงค์   
๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรวมตัวกันต่อต้านและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ 
2 เพื่อให้มีแหล่งข่าวที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
3 เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้าใจและมีความรู้ การ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการด าเนินการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกอันจะน าไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปหรือผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนภายนอก และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. รวม 
๑๒๐ คน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือต่างจังหวัด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑
ประชุมสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา

ส านักงาน ป.ป.ท. มี
แหล่งข่าวที่เป็นประชาชน
และเจา้หน้าท่ีของรัฐในด้าน

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

 ๒๓๕,๐๐๐  
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนมีความตื่นตัวในการหาข่าว การแจ้งเบาะแส และมีการ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก มีการเก็บรายละเอียดพยานหลักฐานในการทุจริตได้รอบด้าน เพื่อน าไปประกอบการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 

ศักยภาพของแหล่งข่าว
ฯ 
กิจกรรมที่ ๒  
ประชุมสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพเสรมิสรา้ง
สมรรถนะด้านงานข่าว
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
  

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบที่มีประสิทธิภาพ และมี
ข้อมูลเชิงลึกท่ีสามารถใช้
เป็นพยานหลักฐานในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในช้ัน
ต่อไปได้ ตลอดจนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการรวบรวม
ข้อมูล และวิธดี าเนินการ ใน
การหาข่าวและการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 
 
 
๒๓๕,๐๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๓    
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการข่าว 

มีระบบฐานข้อมลูการขา่ว
ระบบฐานข้อมลูการข่าวมี
ประสิทธิภาพและนา่เชื่อถือ 

มีระบบฐานการข่าว 
๑ ระบบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๔  
โครงการ บูรณาการ
ข้อมูลการข่าวร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการทุจรติ
มาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีระบบและกระบวนงานใน
การวิเคราะห์ข้อมลูการ
ทุจริตที่ได้รับ ข้อมูลขา่ว
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ได้รับ
การตรวจสอบ 

มีข้อมูลข่าวแจ้ง
เบาะแส ไม่น้อยกว่า 
๔๐ เรื่อง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

ชื่อโครงการ : จัดท าหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    
แนวทางการพัฒนา : ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต     
งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน 
ป.ป.ท. และท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท์ 0818040445  
 

๑. หลักการและเหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการชองฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ ประกอบกับมีการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติฯ อีก
หลายฉบับ รวมทั้งค าสั่งซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมและจัดท าเป็นหนังสือรวม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒. วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีหนังสือหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน 
ป.ป.ท. และท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท า
หนังสือรวมกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ใน
ความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

มีหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ในความรับผดิชอบ
ของส านักงาน ป.ป.ท. และที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีหนังสือรวม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ในความรับผดิชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ใน
ความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส 

         แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

ช่ือโครงการ : จัดใหม้ีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ระเบยีบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยูใ่นความรบัผดิชอบอย่าง
เป็นระบบ           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            . 
แนวทางการพัฒนา : ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต     
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :รวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยูใ่นความรับผดิชอบและเผยแพร่
ผ่านชองทางในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท ์ 0818040445          . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรการชองฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ จ าเป็นต้องมีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพให้การ
ปฏิบัติงานและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีช่องทางในการเข้าถึงและน ากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีช่องทางในการรับรู้และน าฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตัิ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้และน าฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีช่องทางในการ
เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่
ในความรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 

มีช่องทางในการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่
อยู่ในความรับผิดชอบอยา่งเป็น
ระบบ 

มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บังคับ และ
แนวทางปฏบิัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
ช่ือโครงการ : การจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และรายงานผลการด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่สวนข้อเท็จจริง) 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต  
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :      การเผยแพร่สถิตสิถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนและผลการด าเนินการด้านคดี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงาน :     นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภมูิสริิ         โทรศัพท์           ๑๙๐๘ 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุ จริต ในภาครั ฐ  การตรวจกลั่นกรองเรื่ องร้อง เรี ยนหรื อ เรื่ องกล่ าวหา เจ้ าห น้าที่ ของรั ฐดั งกล่ าว  
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ หรือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลคดี และตรวจสอบประวัติบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานต่อหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอกตามที่ร้องขอ พร้อมท้ังวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิด
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง 
ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. และเพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเผยแพร่สถิติการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรือ่งกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐั
ว่ากระท าผลหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการด าเนินการด้านคดีของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้ 
๒. วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
กระท าผลหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติผลการด าเนินการด้านคดีของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.๑ จัดการประชุม ประสานงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ
จัดท าขอ้มูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี ให้เป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 
 3.๒ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี (การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานการไต่สวนข้อเท็จจริง) เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป ได้รับ
ทราบในรูปแบบสถิติ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชน บุคคลทั่วไป  
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท.  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดการประชุม ประสานงาน
ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 การเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผลหรือเกี่ยวข้องกับการ
กระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติผลการด าเนินการด้านคดีของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 
 

เพื่อ สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการจัดท า
ข้ อ มู ล ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
ร้องเรียนกล่าวหา และการ
รายงานผลการด าเนินการ
ด้านคดี 

ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์
การร้องเรียนกล่าวหา และการ
รายงานผลการด าเนินการด้าน
คดี ให้เป็นไปในทิศทาง และ
แนวทางเดียวกัน 

ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์
การร้องเรียนกล่าวหา และ
สามารถจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการด้านคดสี่งมายังกอง
บริหารคดีได้ภายในระยะเวลา 
และตรงตามรูปแบบที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับ
สถานการณ์การร้องเรียน
กล่าวหา และการรายงาน
ผลการด าเนินการด้านคดี 
(การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง) ใน
รูปแบบสถิติ เพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน บุคคล
ทั่วไป ได้รบัทราบ 

 
รายงานสถานการณ์การ
ร้องเรียนกลา่วหา และสถิตผิล
การด าเนินการด้านคดีของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ให้
ประชาชน บุคคลภายนอก
รับทราบผ่านช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

 
การรายงานสถิตผิลการ
ด าเนินการด้านคดี (การ
แสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานการไต่
สวนข้อเท็จจริง) เป็นรายเดือน
ภายในระยะเวลา และตรง
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต 2 ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ :   พัฒนาประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไตส่วนข้อเท็จจริง 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา :   พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
งบประมาณ :   20,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   การศึกษา รวบรวมข้อมลูในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 2 
ผู้ประสานงาน :   พ.ต.ท. วิโรจน์ มีดา นักสบืสวนสอบสวนช านาญการ โทรศัพท์  08 9134 7939 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักและกลไก
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มีหน้าที่และอ านาจในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดผลการ
ด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว  
 โดยที่การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นการปราบปรามการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าความผิดทุจริตใน
ภาครัฐ ซึ่งกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือประพฤติมิชอบ และเมื่อ
ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนแล้ว จึงมีหน้าที่ในการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีความเห็นว่าจะด าเนินการรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง หรือไม่รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง แต่ในการด าเนินการแสวงหา
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครฐัของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีความยุ่งยากสลับชับช้อน 
และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ อีกทั้งบางคดีอาจต้องใช้ประสบการณ์ของนัก
สืบสวนสอบสวน ซึ่งที่ผ่านมานักสืบสวนสอบสวนมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกัน หรือ
บางส่วนขาดประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน หรือการรวบรวมพยานหลักฐาน ขาดความละเอียดรอบคอบ ขาดการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแต่ละคดี จนส่งผลท าให้ส านวนคดีเกิดความล่าช้า ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด หรือคดีขาดอายุความจนไม่สามารถน าตัวผู้กระท าการทุจริตมาลงโทษตามกฎหมายได้ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่านักสืบสวนสอบสวนบางรายยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง ทักษะ และความช านาญในวิชาชีพ  
 ส านักงาน ปปท. เขต 2 จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เพื่อพัฒนากระบวนงานและเพิ่มประสิทธิภาพของนักสืบสวนสอบสวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน
การด าเนินคดีให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ  
การไต่สวนข้อเท็จจริง 
 2.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง 
 2.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทุจริตของส านักงาน ปปท. เขต 2 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการใน 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินการ 
 3.2 ด าเนินการจัดท าเนื้อหา ขอบเขต แนวทางปฏิบัติงาน 
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 3.3 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ของส านักงาน ปปท. เขต ๒ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ปปท. เขต ๒ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 7.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีความรอบครอบ ครบถ้วนถูกต้อง 

รวดเร็วมากข้ึน  
 7.2 สร้างองค์ความรู้ ระบบงานและมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลมากขึ้น และมีความเป็นมืออาชีพ 
 7.3 ผลการด าเนินการของส านักงานป.ป.ท. เป็นไปตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที ่2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย  การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กลุ่มงานปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 
ส านักงาน ปปท. เขต 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการ
ด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
การจัดท า 
คู่มือแนวทาง 
การแสวงหา
ข้อเท็จจริง
และการ 
ไต่สวน
ข้อเท็จจริง 

ได้คู่มือแนว
ทางการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
การไต่สวน
ข้อเท็จจริง 

1. เชิงปริมาณ 
คู่มือแนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง 
จ านวน ๑ เล่ม 
2. เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความถูกต้อง 
รวดเร็วมากขึ้น ตามระยะเวลาท่ีข้อกฎหมายก าหนด 
- ร้อยละความส าเร็จในการไต่สวนข้อเท็จจริงมีความถูกต้อง 
รวดเร็วมากขึ้น ตามระยะเวลาท่ีข้อกฎหมายก าหนด 

- 20,000 - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร................. 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและสนับสนนุการตัดสินใจ        .
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๔ พัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส   
แนวทางการพัฒนา : ๓. พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติ 
งบประมาณ : 8,187,600  บาท (แปดล้านหนึง่แสนแปดหมื่นเจ็ดพัดหกร้อยบาทถ้วน)           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     
ผู้ประสานงาน : นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล  โทรศัพท ์ 02 502 6320 ต่อ 1313          . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้กล่าวถึงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
ความรู้ ต่อต้าน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยต้องด าเนินการให้การปราบปรามการทุจรติประพฤตมิิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
อีกทั้งในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ยังได้เสนอแนะ
และเร่งรัดกิจกรรมที่มีความส าคัญเร่งด่วน (Big Rock) เช่น การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) การเร่งรัดปรับปรุงการะ
บวนการบริหารจัดการคดีและเรื่องร้องเรียน การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เป็นต้น 
 เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอดคล้องกับแนวนโยบายข้างต้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้การ
ด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
ด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว มีความเด็ดขาด เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้
จัดท า “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและสนับสนุนการตัดสินใจ” เพื่อเป็น
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเช่ือมโยง บูรณาการงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่กระบวนการ ระบบงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
ซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งข้อมูล ซึ่งถือเป็นข้อมูลต้นน้ าของ
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทั่งถึงกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบาะแส คดีการทุจริตและการ
ติดตามผลด าเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส อีกทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลข้างต้น ทั้งลักษณะการเกิดเหตุ ประเภทของเรื่องหรือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area Base) ท าให้การก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อการวิเคราะห์ ทบทวนกระบวนงาน ด้านการปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับรองรับการบรู
ณาการ เชื่อมโยงและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
 2.2 เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
เบาะแส และคดีการทุจริต รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน Platform ที่ได้รับความนิยมของประชาชน 
 2.3 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงช่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง (ศปท.) 
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 2.4 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
3.1.  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และศึกษากระบวนงานด้านการปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
3.2.  ด าเนินการวเิคราะห์ และปรับปรุงกระบวนงานใหส้อดคล้องกับดิจิทัล เพื่อรองรับการบูรณาการ เช่ือมโยง และเปดิเผยข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ 
3.3.  ด าเนินการรวบรวมและสรปุความต้องการของผู้ใช้งาน ในด้านการใช้งานและด้านเทคโนโลยี 
3.4.  ด าเนินการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ 
3.5.  จดัฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน ของส านักงาน ป.ป.ท. ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียและผูร้ับบริการ 
๕. สถานที่ด าเนินการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการด าเนินงานที่รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส เปิดเผยไม่เลือกปฏิบัติ  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :แผนยอ่ยการปราบปรามการทุจริตใเป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิแนวทางการพัฒนา   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1  
การวิเคราะหส์ถาปัตยกรรมเพื่อองค์กร 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและชุดขอ้มูลเพื่อ
รองรับธรรมาภิบาล การบรูณาการ เชื่อมโยง
และการเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ 

   1,000,000 1,000,000 868,800 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดหาอุปกรณ/์ครภุัณฑ ์

   626,500   

กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนา ปรับปรุงระบบ ช่องทางและการ
บริหารจดัการเรื่องร้องเรยีน เบาะแสการทุจริต
ผ่านระบบดิจิทลั 

    2,000,000 965,350 

กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนา ช่องทางการบริหารจัดการและก ากับ
ติดตามงาน 

   500,000 1,000,000 226,950 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน.......ส านักงาน ปปท. เขต ๘. .......... 

ช่ือโครงการ ....สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ี รับผิดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘          . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส   
แนวทางการพัฒนา :3 พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจรติและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
งบประมาณ : ๑๑๘,๐๐๐ บาท          
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ บูรณาการร่วม ๓ หน่วยงาน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท. เขต ๘        
ผู้ประสานงาน : นายธรรมนญู คงรัตน ์ โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๒๖๐ – ๗๑๔๖            . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนน ามา                          ซ่ึง
ความขัดแย้งในสังคม ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน ท้ังนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผสานพลังของการ
ป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริต โดยมติของงานด้านปราบปรามการทุจริตแม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ (๒) และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อหน้าที่ในก ารยุติธรรม ก็ตาม แต่ตามพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่อ านวยการระดับสูงหรือ เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในเรื่องท่ี
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง ท้ังน้ีบรรดาท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งให้ ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับเรื่อง ดังน้ัน ส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีภารกิจส าคัญในการไต่สวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับการมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. และคดีเก่าท่ี
รับไว้ไต่สวนก่อนกฎหมายใหม่มีผลบังคับ ท้ังนี้ การด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ ก าหนดว่ากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลและ
เป็นความผิดทางอาญาให้ส่งเรื่องพร้อมส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงาน
อัยการด าเนินคดีต่อไป โดยเมื่อพนักงานอัยการได้รับส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว และเห็นว่าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงยังไม่สมบูรณ์เพียง
พอท่ีจะด าเนินคดีได้ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อท่ีไม่สมบูรณ์น้ันให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน และตามมาตรา ๔๖ โดยหากพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องต้องน าตัวผู้ต้องหาไปศาล ท้ังน้ี ในส่วนของพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ ส านวนไต่ส่วนข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มติว่าข้อกล่าวหามีมูลและเป็นความผิดอาญา พนักงาน ป.ป.ท. หรือ 
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี จะส่งส านวนให้พนักงานอัยการโดย ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ และเขตอ านาจศาล
ได้แก่ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ในช่วงท่ีผ่านมาส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงท่ีส านักงาน ปปท. เขต ๘ ส่งส านวนไปยัง
พนักงานอัยการ พบข้อขัดข้องในการด าเนินการอยู่หลายกรณี ท าให้พนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ หรือการด าเนินการประสานงาน
ระหว่างพนักงาน ป.ป.ท. พนักงานอัยการ ตลอดการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลยังมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง ดังน้ัน ส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
จึงเห็นว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินคดีให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตได้
โดยเร็ว และลดขั้นตอนการท างานของพนักงาน ป.ป.ท. ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงส านวนคดีอื่นให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรจัดโครงการสัมมนาร่วมกัน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ และ
ส านักงาน ปปท. เขต ๘ เพื่อเป็นเวทีให้ท้ัง  ๓ ฝ่ายได้ท าความรู้จัก ท าความเข้าถึงแนวทางการจัดท าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริง ในมุมมองของ 
ศาล อัยการ และ ส านักงาน ป.ป.ท. โดยน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงร่วมกัน และน ามาบังคับใช้กับการ
ท าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงในพื้นท่ีส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
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๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ส านักงานปราบปรามคดี

ทุจริตภาค ๘ และส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
           ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ 
           ๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือแนวทางร่วมกันในการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๓. ขอบเขต/วธิีการด าเนนิการ  
  ๓.๑ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท.  
เขต ๘  จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๔๐ คน  
     ๓.๒  ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าท่ีศาล เจ้าหน้าท่ีส านักงานอัยการ ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน ปปท. เขต ๘   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
           ๔.๑ ผู้พิพากษา พนักงานคดี นิติกร ของศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ จ านวน ๑๐ คน 
           ๔.๒ พนักงานอัยการ นิติกร และเจ้าหน้าท่ีคดี ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ ส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน ๑๐ คน 
๕. สถานทีด่ าเนนิการ  โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 การด าเนินคดีอาญาทุจริตในภาครัฐ ที่ส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต   เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ   แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมท่ี ๑ 
จัดโครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 

  ๑) จัดโครงการสัมมนาเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินคดี ทุจริตใน
ภ า ค รั ฐ ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน 

ปปท. เขต ๘ จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๒) ข้อสรุปหรือ
แนวทางร่วมกันในการ
ด าเนินคดีทุจริตใน
ภาครัฐ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ จ านวน ๑ 
ฉบับ     

เชิงปริมาณ :   
     ๑. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตใน
ภาครัฐในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ จ านวน ๑ ครั้ง 
   ๒.  ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ เจ้าหน้าท่ี
ศาล เจ้าหน้าท่ีอัยการ ท่ีรับผิดชอบด าเนินคดี
อาญาทุจริตในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ เข้าร่วมโครงการ 
   ๓. ข้อสรุปหรือแนวทางร่วมกันในการ
ด า เ นินคดี ทุจ ริ ต ในภาครั ฐ  ในเขตพื้ น ท่ี
รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 

 ๑๑๘,๐๐๐   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

ช่ือโครงการ : การทบทวนกฎหมายในความรับผดิชอบของส านักงาน ป.ป.ท.            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4 พัฒนาระบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            . 
แนวทางการพัฒนา : ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบปกติ (เบี้ยประชุม)       
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ๑. รวบรวมข้อมลูวิเคราะหป์ัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย  ๒. จัดประชุมผู้ที่เกีย่วข้อง  
๓. รับฟังความคดิเห็น    ๔. จัดท ารายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายเสนอผู้บริหาร          . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท ์ 0818040445          . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายไว้เพื่อให้ทราบว่า
การบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับภาระ ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและ
ประชาชนหรือไม่ มีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ และเพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายที่มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ส าหรับการปฏิบัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริต  ดังนั้น จึงเห็นควรมีการทบทวน
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ๓.๑ รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย   ๓.๒ จัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง    ๓.๓ รับฟังความคิดเห็น    ๓.๔ จัดท ารายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายเสนอผู้บริหาร  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการทบทวนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา ๓. พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน    กลยุทธย์่อยที ่2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การทบทวนกฎหมายในความ
รับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. 

รายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

กฎหมายในความรับผิดชอบของส านกังาน 
ป.ป.ท. ได้รับการทบทวนเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธภิาพ 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

ช่ือโครงการ : ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            . 
แนวทางการพัฒนา : ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบปกติ (เบี้ยประชุม)       
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ยกร่างกฎหมายล าดับรองตามขั้นตอนการยกรา่งกฎหมายและเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ           . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท ์ 0818040445          . 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล  โดยที่บทบัญญัติมาตรา 234 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดฐานทุจริตใน
หน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่ว 
ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการ
แทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือที่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
บัญญัติไว้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยดังกล่าวมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจริต
ในภาครัฐของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัตามพระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต และส านักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับจะต้องมี
การยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย 

๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานป้องกันและป
ราปรามการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ    

๓.๑ รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์แนวทางก าหนดกรอบการยกร่างกฎหมายล าดับรอง 
๓.๒ ยกร่างกฎหมายล าดับรองเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 ๓.๓ รับฟังความคิดเห็น 
๓.๔ เสนอร่างกฎหมายล าดับรองเพื่อผู้บริหารพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีกฎหมายล าดับรองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเรว็ เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิ จ ก ร ร ม ที่  ๑  ย ก ร่ า ง
กฎหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

ร่างกฎหมายล าดับรอง
ต ามพระ ราชบัญญั ติ
ม า ต ร ก า ร ข อ ง ฝ่ า ย
บริหารในการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม          
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มีการ เสนอร่ างกฎหมาย
ล าดับรองตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

ชื่อโครงการ :    โครงการการประชุมเพื่อจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ 
                    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.. 
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ 5 เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ :    ๘๘,๐00   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับเปน็แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนนิงานดา้นป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง /นางปรียานุช  วิริยราชวัลลภ   โทรศัพท์   02 502 6670 ต่อ 1921, 1922. 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานในการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. จะเป็นการขับเคลื่อนการตามแผนการปฏริปู
ประเทศด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
และนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบทิศทางการท างานของ ศปท. ร่วมกันวางแผนและ
บูรณาการการท างานและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานอันจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อทราบผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ส านักงาน 
ป.ป.ท. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน ป.ป.ท. 

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจรติและส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของหน่วยงาน 
๒. ประสาน ก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท. เสนอผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเ้คียง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ส านกังาน ป.ป.ท. ส าหรับเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทจุริตและส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประจ าปี ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

- เชิงปริมาณ 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน  
๑ แผน 
- เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานในสั งกัดส านัก งาน 
ป .ป .ท .  มี แผนปฏิบั ติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริ ต
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
หน่วยงาน 

   ๘๘,๐00 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ
ผู้บริหารและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าป ีของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

มีรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

   - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

ช่ือโครงการ : ควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ : 200,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ประสานงาน : นายกานต์  กล้าตลุมบอน  โทรศพัท์ 0800586590. 
 

๑. หลักการและเหตุผล  ระบบความคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารส าคัญของผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ เป็นกระบวน
การที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพั ฒนาอยู่
เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะขนาดของหน่วยงานยังเป็นกลไกที่ช่วยให้การด าเนินงานเกิดความเส่ียง อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการใช้
เครื่องมือดังกล่าวในการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้เห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างควา มรู้ความ
เข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้เห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการนี้เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   ๒. เพื่อให้การด าเนินการจัดระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกมาบรรยาย ให้กบับุคลากรภายในส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อจัดท าเป็นแผนการควบคุมภายใน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในส านกังาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ ต่างจังหวัด และที่ตั้งส านักงาน  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการท างาน ทุกกระบวนงานมกีารควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสมกับกระบวนงานที่การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การป้องกันการทุจรติ/คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/ปรับระบบงานและโครงสร้าง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
อบรมสัมนาให้ความรู้ และจัดท า
แผน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการควบคุม
ภายในฯ 

ร่างแผนการควบคุมภายในฯ 200,000    

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

การเสนอร่างแผนการควบคุม
ภายในฯ ตอ่คณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นชอบ 

แผนการควบคุมภายในของส านักงาน 
ป.ป.ท. ส่งกรมบัญชีกลางทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

ช่ือโครงการ : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA 4.0        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ : 500,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ โดยมวีิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ประสานงาน : นายกานต์  กล้าตลุมบอน  โทรศพัท์ 0800586590. 
 

๑. หลักการและเหตุผล  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ท าให้ภาครัฐต้องพลิกโฉมและยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เช่ือมโยงกัน การปรับเปลี่ยนวิธกีารท างาน การให้บริหารที่ต้องพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบดิจิทัลมายกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการยกระดบัสมรรถนะขององค์การภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. จึงก าหนดจัดฝกึอบรมในหัวขอ้ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” 
ให้กับผู้บริหารและข้าราชการของส านกังาน ป.ป.ท. เพื่อให้มีขีดความสามารถในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ และร่วมกันขับเคลื่อนส านักงาน 
ป.ป.ท. ไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ ์
โดยสามารถน ามาปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน  ๒. เพือ่ให้หนว่ยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  3. สร้างผลลัพธ์องค์กรให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมวีิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกมาบรรยาย ใหก้ับบุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในส านกังาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ ต่างจังหวัด และที่ตั้งส านักงาน  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. แผนการพัฒนาองค์กรของส านักงาน ป.ป.ท. โดยมีระดับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
การป้องกันการทุจริต/คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/ปรับระบบงานและโครงสร้าง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ คร้ังที่ 1 

บุคลากรที่เข้ารับการ 
อบรมมีความรู ้

การน าความรู้ที่ได้ไปจัดท า
แผนพัฒนากระบวนงานที่งาน
ตนรับผิดชอบ 

250,000    

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 

บุคลากรที่เข้ารับการ 
อบรมมีความรู ้

มีแผนการพัฒนาองค์กรของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

 250,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

ช่ือโครงการ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย กพร. (คนในองค์กร) และบุคลากรในองค์กรในการบริหารจัดการภาครัฐ         
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ : 300,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ประสานงาน : นายกานต์  กล้าตลุมบอน  โทรศพัท์ 0800586590. 
 

๑. หลักการและเหตุผล  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการที่ส าคญั คือ บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความช านาญที่สามารถจะท าหน้าที่ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมคีณุภาพและเกดิการยอมรับส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและศักยภาพใน
การพัฒนาองค์การอย่างแท้จริง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. จึงก าหนดจัดการอบรมสมัมนาพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย กพร. (คนในองค์กร) และบุคลากรในองค์กรในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒. วัตถุประสงค์  ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความรูเ้กี่ยวกบัเครือข่าย ของ กพร.   
                      2. สร้างความสมัพันธ์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกันในองค์กร    
                      3. เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการกับเจ้าหน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ท. ให้สามารถไปประยกุต์ใช้กับงานในภาคปฏิบัติ
ของแต่ละส านัก/กอง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย ให้กับบุคลากร
ภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ ต่างจังหวัด และที่ตั้งส านักงาน  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีข้อเสนอ/แนวทางการปรับปรุงการพัฒนาการท างาน น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอความเหฌ็นชอบในการปรับปรุงการปฏิบัติ
และพัฒนางาน 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
การป้องกันการทุจริต/คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/ปรับระบบงานและโครงสร้าง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
 

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ 

เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
และสร้างทีมงานเครือข่ายให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร 

  300,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 
ชื่อโครงการ :   สัมมนาเร่ือง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๖. 
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ :   5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ :   2,0๔๘,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  สัมมนาเชงิปฏบิัติการ/รับฟงัการบรรยาย/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนความรู้  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : นางสาววรัญญา  ชวศุภกุล       โทรศัพท์ 1514 , 1512 
 
๑. หลักการและเหตุผล   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 
๖๕ ก าหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เสนอแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒๓ ประเด็น และแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จ านวน 11 
คณะ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น การก าหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. จึง
ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรด าเนินโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. และถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์   
   ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
   ๒. เพื่อร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงาน ร่วมกันวางกรอบแนวทางในการขับการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ สัมมนาเชงิปฏบิัติการ/รับฟงัการบรรยาย/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนความรู้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. / สถานที่เอกชน ณ จังหวัดนนทบุรี หรือต่างจังหวัด  
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับทราบทิศทาง นโยบายในการการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การป้องกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ/ เปา้หมาย คดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง/  

แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสทิธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภบิาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อมอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
(ประชุม ณ สถานที่
จัดการสัมมนา และผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
รับทราบทิศทาง นโยบาย 
ในการบริหารงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  
แนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานและ 
การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เชิงปริมาณ   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
จ านวน ๓๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
รับทราบ นโยบาย 
และน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ  

0.7000    

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนการ
ด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
(ประชุม ณ สถานที่
จัดการสัมมนา และผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
ได้ร่วมกันทบทวนการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 

เชิงปริมาณ   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
ทบทวนการด าเนินงาน 
และได้กรอบแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

  0.6000 0.7480 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   สร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฏหมายดิจิทัล                       . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง       . 
แนวทางการพัฒนา :  ๑. พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสทิธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถสูง. 
งบประมาณ : ๓00,000 บาท                            . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง                             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธ์ิ  อึ่งสกุล       โทรศัพท ์๑๓๑๓                    . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงานหลั กและ
ศูนย์กลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ส านักงาน ป.ป.ท.  จึงได้
จัดท าโครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นที่จะสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะ
ท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส านักงาน ป.ป.ท. 

๒.๑  เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ ๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ  3.๓ ด าเนิน
โครงการฯ  ๓.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท.  
๕. สถานที่ด าเนินการ   สถานท่ีของเอกชน และส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. มีความร่วมมอืระหว่างกัน และมีความเข้าใจในมาตรฐาน แนวทางการบรูณา
การข้อมูลและการจัดท าฐานข้อมลูกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
ประเดน็ที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ :  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต   เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนนิคดีทุจริตมีความรวดเรว็ เป็นธรรม 
โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอยีดขออนุมัตโิครงการ       
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ    ๓๐๐,๐๐๐   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคด ี

ช่ือโครงการ : พัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่อง  
ร้องเรียน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
แนวทางการพัฒนา :พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภบิาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :      การจัดการประชุม และการจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงาน :     นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภมูิสริิ         โทรศัพท์           ๑๙๐๘ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุ จริต ในภาครั ฐ  การตรวจกลั่นกรองเรื่ องร้อง เรี ยนหรื อ เรื่ องกล่ าวหา เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐดั งกล่ าว  
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ หรือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลคดี และตรวจสอบประวัติบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานต่อหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอกตามที่ร้องขอ พร้อมท้ังวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิด
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง 
ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 เพราะฉะนั้น การพัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการรับเรื่องร้องเรียน จึงเป็นหลักการส าคัญที่จะด าเนินไปสูก่ระบวนการในภารกิจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจัดเกบ็
ฐานข้อมูลเพื่อไปสู่การด าเนินการในภารกิจอ่ืน เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อก าหนดทิศทาง และนโยบายของส านักงาน 
ป.ป.ท. ดังนั้น การสร้างความรู้ และความเข้าใจในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่มีการจัดส่งมายัง ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่ออ านวยความสะดวก และเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ส านักงาน ป.ป.ท. จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา และด าเนินการจัดเก็บให้
อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติงานในภารกิจอ่ืนต่อไปได้ 

๒. วัตถุประสงค์   
 2.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดรับกับนโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. ในทุกสถานการณ์ 
 ๒.2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของส านกังาน ป.ป.ท. 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.๑ จัดการประชุมภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตามนโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 
 3.๒ จัดท าเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงช่องทางการให้ข้อมูลแจ้ง
เบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชน บคุคลทั่วไป 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา การให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถท่ีจะน าไปด าเนินการตรวจสอบ และจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การประชุมช้ีแจง สร้างการ
รับรู้ และความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับข้ันตอน
กระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาผา่น
ช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน 
ป.ป.ท.  

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ
ในการรับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาผา่นช่องทางต่าง ๆ 
หรือตามนโยบายของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปใน
ทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ
ในการรับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาผา่นช่องทางต่าง ๆ 
และ สามารถตอบ
แบบสอบถามที่ ศรร. ก าหนด
ได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดท าเอกสาร ข้อมลู
เกี่ยวกับข้ันตอน
กระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาผา่น
ช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้กับ
ประชาชน บุคคลทั่วไป 

 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชน บุคคลภายนอก
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับข้ันตอน
กระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ หรือตามนโยบายของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
ในแต่ละช่องทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. เปิดรับเรื่องร้องเรยีน
กล่าวหา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
ชื่อโครงการ : จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มลูของคณะกรรมการ ป.ป.ท                    .       
.แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มลูของคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :        กลุ่มงานคณะกรรมการ  กองบริหารคดี             . 
ผู้ประสานงาน : นายวีระยทุธ  หงษ์ดา่นกลาง   โทรศัพท ์431๓           . 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๗ (๔) (๕) ก าหนดว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการ
กระท าทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสรุปส านวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา 45 ก าหนดว่า ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริต
ในภาครัฐและเป็นความผิดทางอาญาดว้ย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเร่ืองพร้อมทั้งส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน 
เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไป ดังนั้นการจัดท ารายงานไต่สวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิด  กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ เพื่อเสนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม ก่อนส่งให้พนักงานอัยการ  
 ดังนั้น ขั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.จะพิจารณาวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิดจึงเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการจัดท าร่างรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม เป็นการลดปัญหาการแจ้งข้อไม่สมบูรณ์
ของพนักงานอัยการ เป็นการอ านวยความยุติธรรมแก่ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา   
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้กระบวนงานการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่มงานคณะกรรมการ กองบริหารคดี 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) กระบวนงานการพิจารณาช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต 

 เป้าหมายแผนย่อย  การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มคีวามรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษา และรวบรวมข้อมลู
แนวทางการพิจารณาช้ีมลู
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ที่ผ่านมา 

ได้กรอบข้อมลูแนว
ทางการพิจารณาช้ีมูล
ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

กรอบแนวทางการพิจารณา
ข้อมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

- - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท ารูปเล่มคูม่ือแนว
ทางการพิจารณาช้ีมูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

คู่มือแนวทางการ
พิจารณา 
ช้ีมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าคู่มือ
แนวทางการพิจารณา 
ช้ีมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์ทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ลงนาม 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล) 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                              
.แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง                   . 
แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี             . 
 สมรรถนะสูง                                                                                                     . 
งบประมาณ : 1,200,000 บาท (หนึ่งลา้นสองแสนบาทถ้วน)                        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ                                        .
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                                                           .. 
ผู้ประสานงาน : นายวิทยา สีดา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  โทรศัพท ์ 1110    
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงาน ป.ป.ท. จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน  ป.ป.ท. ซึ่งต้อง
ก าหนดขึ้นโดยการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความ
คาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคก์ร 
และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทิศทาง 
นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริม สนับสนุน ความส าเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ของส านักงาน ป.ป.ท.  
๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนของเครื่องมือ 
วิธีการและผู้ประเมินเพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
 2.2 สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
 2.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  3.1 ด าเนินการเองภายใต้งบประมาณที่ก าหนด   3.2 ด าเนินการโดยการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ / การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  โรงแรมในกรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด   
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านการบรหิาร

ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ          
ไม่น้อยกว่า 60 ราย 

 0.200   



ภาคผนวก ๑ - 155 
 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR SCORECARD) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 1) ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต   2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต   เปา้หมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
ส าหรับข้าราชการและ
พนักงานราชการในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

(DPIS) ส าหรับขา้ราชการ
และพนักงานราชการใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ารายงานผล
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 

กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งระดับสูงใน
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ระดับสูงในส านักงาน ป.ป.ท. 

1. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ          
ไม่น้อยกว่า 80 ราย 
2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ารายงานผล
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 

 0.400   

กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของข้าราชการส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อ
วางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของข้าราชการ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

1. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ          
ไม่น้อยกว่า 90 ราย 
2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ารายงานผล
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 

  0.500  

กิจกรรมที่ 4 การสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในการปฏิบัตริาชการ และ
มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ          
ไม่น้อยกว่า 100 ราย 
2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ารายงานผล
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 

0.100    



ภาคผนวก ๑ - 156 
 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร................. 

ช่ือโครงการ :  การออกแบบและจดัท ากระบวนงานตามแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture – EA)        .
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง   
แนวทางการพัฒนา :  ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธภิาพ เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง . 
งบประมาณ : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถว้น)               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     
ผู้ประสานงาน : นายนักสิทธ์ิ  อึ่งสกุล  โทรศัพท ์ 02 502 6320 ต่อ 1313          . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  จากการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน ท าให้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการ
ด าเนินงานขององค์กรอีกต่อไป แต่เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้การด านินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความส าเร็จ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดจิทิลั 
(Digital Transformation) โดยเริ่มตั้งแต่การปรับกลยุทธ์และกระบวนการในการท างาน ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้
ข้อมูลในการขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ (Data Driven Organization)  

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกส่วนในองค์กรสามารถท าได้อย่างสอดคล้องและเป็นรูปธรรม มีทิศทางที่
ชัดเจน รวมถึงยกระดับให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมาตรฐานและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ให้ความส าคัญกับเครื่องมือ/หลักการพื้นฐานในการผลักดันการบริหารราชการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ต้นน้ า จนถึง ปลายน้ า  กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จนถึง การวัดผลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจที่ส าคัญในการการป้องการและปราบปรามการทุจริต 4 ด้าน คือ งานเกี่ยวกับคดีอาญา งาน
เกี่ยวกับคดีวินัย งานเกี่ยวกับความร่ ารวยผิดปกติ และงานเพิกถอนค าสั่งศาลปกครอง ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ   ซึ่งเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร โดยในการด าเนินงานตามภารกิจหลั กนั้น ยัง
จ าเป็นต้องเช่ือมโยงข้อมูลมายังส่วนงานการบริหารจัดการภายในส านักงาน (Back Office) อีกด้วย เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแต่เนื่องจากท่ีผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ท. ยังไม่เคยและมีประสบการณ์ในการน าหลักการวางกรอบภาพรวม ด้วย
“สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร หรือ Enterprise Architecture – EA  มาใช้ ซึ่งถือเป็นหลักการและเครื่องมือพื้นฐานสากลที่ใช้
ในการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และก าหนดทิศทางตลอดจนรูปแบบการด าเนินงานของทุกส่วนในองค์กรให้เกิดความเข้าใจใน
การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เปรียบได้กับ Blue Print ขององค์กร)  อันประกอบด้วย สถาปัตยกรรม 4 ด้าน คือ 
ด้านกระบวนการท างาน (Business Architecture) ด้านข้อมูล (Data Architecture) ด้านโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Architecture) ด้านเทคโนโลยี  (Technology Architecture) ทั้งนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ ยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) ของ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะหลัก ที่ส าคัญได้แก่  
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ระยะที่ 1 : มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจของผู้บริหารและทีมงาน เกี่ยวกับการท า Digital Transformation และเรียนรู้ที่จะใช้
เครื่องมือทางด้านการบริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เริ่มจากการท าให้ผู้บริหารและทีมงานมองเห็นและเข้าใจสถานะปัจจุบันขององค์กร
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการออกแบบแผนกลยุทธ์องค์กร โดยในระยะที่ 1 เป็นการจัดท ากระบวนงานตาม
แนวทางการออกแบบ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร หรือ Enterprise Architecture – EA  เพื่อให้รู้ถึงสถานะของกระบวนการ
ท างานในปัจจุบันหรือ Business Architecture – As-Is และ สถานะปัจจุบันของข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนงาน หรือ Data 
Architecture – As-Is  ของ ส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบ Model หรือ Diagram ที่ชัดเจนจับต้องได้ โดยน า
กระบวนงานทั้งหมดมาพิจารณา วิเคราะห์ ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารราชการดิจิทัลแบบบูรณาการ 
ของ ส านักงาน ส านักงาน ป.ป.ท. และน ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อก าหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรยุดดิจิทัลของ
ผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจึงด าเนินการออกแบบกระบวนงานข้ึนใหม่ หรือ Business Architecture – To-Be และ Data 
Architecture – To-Be เบื้องต้น โดยน าปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจัยภายใน อาทิเช่น กฎระเบียบภายในองค์กร และ
ปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงผลักดันมาเป็นตัวก าหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน  รวมถึงการจัดท าภาพรวมของ 
Application Architecture และ Technology Architecture ในปัจจุบันขององค์กร ที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้บริหารและทีมงาน
ก่อนน ามาสู่การออกแบบและปรับปรุงในระยะต่อไป 
ระยะที่ 2 : การจัดท าแผนกลยุทธ์ดิจิทัล  เป็นการน าข้อมูลสถานภาพปัจจุบันจากระยะที่ 1 มาใช้ประกอบการตัดสินใจในข้ันตอน
การท า “แผนปฏิบัติราชการ” และ “แผนพัฒนาดิจิทัล” ของ ส านักงาน ป.ป.ท. ด้วยการออกแบบกลยุทธ์องค์กร ควบคู่ไปกับกล
ยุทธ์ดิจิทัล โดยใช้หลักการ Digital Transformation เป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินการของทุกส่วนใน
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ซ้ าซ้อน ง่ายต่อการติดตาม การบริหารจัดการ และเป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทั้งนี้รวมถึงแผนการพัฒนาทุนมนุษย์ การปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับ Business 
Model ใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นด้วย 
ระยะที่ 3 : การด าเนินงานตามแผน เป็นการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นในระยะที่ 2 โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ส่วนประกอบท่ีส าคัญไดแ้ก่ 1) การพัฒนาทุนมนุษย์ 2) พัฒนาระบบและโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการน าเข้า จัดเก็บข้อมลู
ที่ต้องการ เพื่อรองรับการต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิเช่น Artificial Intelligence (AI),  Machine 
Learning (ML), etc.  3) การติดตามและประเมินผลการท างานได้ผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างทันต่อเวลา และมีความน่าเชื่อถือ 
ดั้งนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้เพื่อให้การปรับเปลี่ยนสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์  
2.1.  เพื่อให้มีที่ปรึกษาในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการ Digital Transformation ให้กับผู้บริหารและทีมงาน 
2.2.  เพื่อให้ ผู้บริหารและทมีงานของ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเขา้ใจภาพรวมสถานะปัจจบุันของโครงสร้างสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร หรือ Enterprise Architecture – EA ขององค์กรได ้
2.3.  เพื่อลดความผิดพลาด ความซ้ าซ้อนในการลงทุนพัฒนาระบบงานดิจิทัล 
2.4.  เพื่อให้ ผู้บรหิารและทมีงานของ ส านกังาน ป.ป.ท. มคีวามเข้าใจในเครื่องมอื/หลักการของ EA มาประกอบการท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ หรือ แผนพัฒนาดิจิทัล ในอนาคตได ้
2.5.  เพื่อให้มีทราบถึงกระบวนงาน (Business Architecture –As-Is) ที่ชัดเจนในปัจจุบัน จับต้องได้ ง่ายต่อการสื่อสาร และการ
วางแผนปรับปรุง 
2.6.  เพื่อให้ทราบถึงชุดข้อมลู (Data Architecture –As-Is) ที่ใช้ประกอบการท างานท่ีชัดเจน จับต้องได้ ง่ายต่อการสื่อสาร และ
การวางแผนปรับปรุง 
2.7.  เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมความเช่ือมโยงของระบบงาน (Application Architecture –As-Is) ที่ชัดเจน จับต้องได้ ง่ายต่อการสื่อสาร 
และการวางแผนปรับปรุง 
2.8.  เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของเทคโนโลยี (Technology Architecture – As-Is) ที่ชัดเจน จับต้องได้ ง่ายต่อการสื่อสาร และ
การวางแผนปรับปรุง 
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2.9.  เพื่อให้มีทีป่รึกษาในการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรบัปรุง กระบวนงาน (Business Architecture – To-Be) ใหม่ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
2.10.  เพื่อให้มีที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุง ชุดข้อมูล  (Data Architecture – To-Be) ที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงกระบวนงาน 
2.11.  เพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานของ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นของโครงสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 
หรือ Enterprise Architecture – EA ขององค์กร ในส่วน Business Architecture และ Data Architecture ที่ควรจะเป็นใน
อนาคตได้ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
3.1.  ด าเนินการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานของ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.2.  ด าเนินการศึกษา ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนงาน (Business Process) ข้อมูล 
(Data) ที่ใช้ประกอบแต่ละกระบวนงาน ระบบงาน (Application) และเทคโนโลยี (Technology) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงาน 
ป.ป.ท.   
3.3.  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน โดยให้ครอบคลุมลักษณะงานของ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มภารกิจปราบปรามการทุจริต 3) กลุ่มภารกิจ
ป้องกันการทุจริต 4) กลุ่มวิชาการ และ 5) กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
3.3.1. เพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการท า Digital Transformation  
3.3.2. เพื่อให้ทีมงานของส านักงาน ป.ป.ท. ในแต่ละส่วนงานได้ด าเนินการรวบรวมและทบทวน มาตราฐานกระบวนงาน หรือ 
Business Process ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-Is Process Flow) 
3.3.3. เพื่อให้การจัดท ากระบวนงาน หรือ Business Process ทุกส่วนงานของ ส านักงาน ป.ป.ท ในปัจจุบันให้เป็นไปใน
ทิศทาง/รูปแบบเดียวกัน 
3.3.4. เพื่อให้ทีมงานของส านักงาน ป.ป.ท. ในแต่ละส่วนงานได้พิจารณาถึงรายละเอียดข้อมูล (Data) หรือ ชุดข้อมูล ที่ใช้
ประกอบในแต่ละกระบวนงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
3.3.5. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของระบบงานสารสนเทศ (Application) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของส านักงาน ป.ป.ท. 
3.3.6. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบโครงสร้างทางเทคโนโลยี (Technology) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของส านักงาน ป.ป.ท. 
3.3.7. เพื่อให้สามารถระบุถึงปัญหา/อุปสรรค และความต้องการเบื้องต้นของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละกระบวนงานท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน (As-Is Process Flow) ของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
3.4. ด าเนินการจัดท าออกแบบและจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับแผนผังกระบวนงานใหม่ (To-Be Process Flow) และจัดท า 
Application Architecture, Technology Architecture ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
3.5. ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงเพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับกระบวนงานใหม่ (To-Be Process Flow) ของส านักงาน 
ป.ป.ท. 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ของส านักงาน ป.ป.ท. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) (ลบ.) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
สถานะปัจจุบัน ด้านกระบวนงาน 
ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลย ี

การรวบรวมกระบวนงาน 
ความเชื่อมโยง สภาพปัญหา
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการการรรวบรวม
กระบวนงาน ความเชื่อมโยง สภาพ
ปัญหาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

0.5    

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมชี้แจงและกจิกรรมเชิง
ปฏิบัติการทุกภาคส่วน 

ผลการรวบรวมกระบวนงาน 
ความเชื่อมโยง สภาพปัญหา
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการประชุมชีแ้จงและ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วน 

 1.5   
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   

ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร หรือ Enterprise Architecture – EA ขององค์กร ที่สร้างมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน การจัดการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเป็นทิศทางในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร 
และเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดท า
ข้อเสนอแนะ แผนผังเกี่ยวกับ
กระบวนงานใหม ่(To-Be Process 
Flow) การจัดท า Application 
Architecture และ Technology 
Architecture ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

ผลการวิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดท าข้อเสนอแนะ แผนผัง
เกี่ยวกบักระบวนงานใหม่ (To-
Be Process Flow) การจัดท า 
Application Architecture 
และ Technology 
Architecture ของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

รายงานผลการวิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดท าขอ้เสนอแนะ แผนผัง
สถาปัตยกรรมองค์กร 

  1.5  

กิจกรรมที่ 4 
การประชุมรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับ
กระบวนงานใหม ่(To-Be Process 
Flow) และสรุปผลการด าเนินการ 

ผลสรุปสถาปัตยกรรมองค์กร
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

สถาปัตยกรรมองค์กรของส านกังาน 
ป.ป.ท. และผลการด าเนินโครงการ 
 

   1.5 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                  หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวชิาการระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท.และองค์กรระหว่างประเทศ 
แผนปฏิบัติการเร่ืองที่ : ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ : ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ : 500,000 บาท 
ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนนิการเอง 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กองการต่างประเทศ 
ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นลิสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205 
 
1. หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Independent Commission on Anti-
Corruption: ICAC) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการเรียกรับสินบนระดับโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากความเป็นมืออาชีพ 
เจตจ านงทางการเมืองที่ชัดเจน และความไว้วางใจของประชาชน ทั้งนี้ ผลงานท่ีโดดเด่นของ ICAC ได้แก่ การน าตัวผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสามารถปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชนที่เช่ือมโยงกับภาคการเมืองและ
ภาคราชการ ผ่านกลยุทธ์ ๓ ประการ (Three-Pronged Attack) ประกอบด้วย การปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต 
และการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางหลักท่ี ICAC ใช้ในการด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
ICAC ได้ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยินดีส่งวิทยากรผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานเดินทางมาประเทศไทยเพื่อบรรยายให้
ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ทั้งด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแนวทางการปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์ให้กับคนรุ่นใหม่ และการสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงโทษของการทุจริต เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการต่อสู้กับการทุจริต
ของไทยและฮ่องกง รวมทั้งในระดับภูมิภาค 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๑).เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. โดยสามารถน าข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพของฮ่องกงมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๒) เพื่อน าแนวทางปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อข้อเสนอแนะที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ต่อไป 
๓) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และ ICAC  
 3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน ๗๐ คน 
5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดนนทบุรี 
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6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 
กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 1 
จัดโครงการฯ เสรมิสรา้ง
ศักยภาพบคุลากรส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท.และ
องค์กรระหว่างประเทศ 

บุคลากรส านักงาน 
ป.ป.ท.เข้ารับการ
อบรมโครงการฯ 
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท.และองค์กร
ระหว่างประเทศ 
จ านวน 70 คน 
 

o เชิงปริมาณ  
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
o เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพของ
ฮ่องกง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 ๕00,000 
บาท 

  

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  
1) บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

ชื่อโครงการ :  การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิงานการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ 5 เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 2 พฒันาองค์ความรู้และพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ :    ๕๒,๐00   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกดัส านักงาน ป.ป.ท.                     
เก่ียวกับการด าเนินงานประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้สามารถยกระดับค่าคะแนน ITA 
ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง /นางปรียานุช  วิริยราชวัลลภ   โทรศัพท์   02 502 6670 ต่อ 1921, 1922. 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ซึ่งเครื่องมือตามที่ส านั กงาน 
ป.ป.ช.ก าหนดจ าแนกได้ ๓ เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของส านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน
การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญถึงหลักคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และยกค่าระดับคะแนน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถยกค่าระดับคะแนน ITA เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒.    เพื่อให้บุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญถึงหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บคุลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับการด าเนินงานประเมินคณุธรรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้สามารถยกระดับค่าคะแนน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส โดยมีผลการประเมินคุณธรรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั ( ITA) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรรมและความโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
เพื่อให้สามารถยกระดับค่า
คะแนน ITA ของส านักงาน 
ป.ป.ท. ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ประเมินคุณธรรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

- เชิงปรมิาณ 
มีบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
8๐ ของกลุ่มเป้าหมาย                     
ที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
โดยมผีลการประเมินคณุธรรรมและ
ความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐ ( 
ITA) ผ่านเกณฑ์                             
ที่ก าหนด 

  ๕๒,๐๐๐  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

ชื่อโครงการ :    โครงการคุณธรรมสร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ :    ๑๓๔,๖00   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ๑. กิจกรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต  ๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์/นายพิสิษฐ์  แก้วเกตุ  โทรศัพท์ 02 502 6670 ต่อ 1921, 1922. 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บท  
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 2565 - 2569) เน้นการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรม
น าการพัฒนาท่ีจะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณธรรมในทุกมิติ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจาก
ข้างใน และน าคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการขับเคลื่อนส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมตามหลัก
ศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
๒. วัตถุประสงค ์  
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยท่ี
ดีงาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ   
เพื่อน าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  

๑. กิจกรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม   

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเ้คียง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแนวทางการปฏิบัติงาน 
และได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทาง
ทุจริต  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมจริยธรรม  
เพื่อคุณภาพชีวิต 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้  ความเขา้ใจ 
และได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
ประพฤติปฏบิัติตนและ
ปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ 
มีบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท.เข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 8๐ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จในการจัด
โครงการองค์กรคุณธรรม สร้าง
สังคมดี ป.ป.ท. 

 ๓๔,๖๐๐   

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้องค์กรคุณธรรม 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท.  ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้  ความเขา้ใจ                      
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ 
มีบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท.เข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 8๐ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จในการจัด
โครงการองค์กรคุณธรรม สร้าง
สังคมดี ป.ป.ท. 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

ชื่อโครงการ :    โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและ  
                        ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ศปท. บอกเล่าเก้าสิบ” 
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ 5 เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 2 พฒันาองค์ความรู้และพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ :    ๒๑,๔00   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์ /นายพสิิษฐ์  แก้วเกตุ  โทรศัพท์   02 502 6670 ต่อ 1921, 1922. 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
     ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดให้ภาครัฐปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็น
รากฐานในการที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาค่านิยมในการท างานบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี  
คนเก่ง ยึดระบบคุณธรรม ยึดค่านิยมในการท างาน เพื่อประชาชน มีการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดให้ภาครัฐต้องพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรม
เพื่อปลูกฝังการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและความตระหนักต่อหน้าที่ต่อป ระโยชน์ส่วนรวม  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การปรับพฤติกรรมโดยปลูกฝังและหล่อหลอมให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะมีความเป็นผู้น า เป็นคนดี มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี  
      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในฐานะหน่วยงานในการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงเห็นควรจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินด้านด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค์   
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในอนาคต 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเ้คียง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
  เป้าหมาย    
   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
           แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
                                        ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

- ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนา          
องค์ความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การด าเนินงานด้าน
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 
รับรู้ข้อมลู                        
ที่เกี่ยวข้องกับ                     
การด าเนินงานด้าน
ป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม       

- เชิงปรมิาณ 
จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม ไม่
ต่ ากว่า ๑ ครั้ง 
- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงาน
ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 

๕,๓๕๐ ๕,๓๕๐ ๕,๓๕๐ ๕,๓๕๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ 5 : เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้และพฒันาบคุลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง         . 
งบประมาณ :  280,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การจัดอบรมสัมมนาฯ            

หน่วยงานที่รับผดิชอบ :        กลุ่มงานบริหารคดีและบริหารทั่วไป  กองบริหารคด ี    
ผู้ประสานงาน : นางสาวปรินทร์ธาดา กลิน่ขจร และ นางวันพรรษา รัตนประทุม โทรศัพท์    4101  
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๐ ก าหนดให้ กองบริหารคดี มีอ านาจหน้าที่ (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. (๒) จัดท า สารบบคดีและศูนย์ข้อมูลคดี และบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งประมวลค าสั่งและมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ท. และค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (๓) รับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือ
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ร้องและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประมวลและวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียน สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ และสถิติอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารคดี และ (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 เพื่ อ ให้การด า เนินงานของกองบริหารคดี  มีความสอดคล้องกับการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการของกองบริหารคดีให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานใน
ภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. ดังนั้น กองบริหารคดี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เพื่อให้เกิดแนวทางในการก ากับดูแลหน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเฉพาะส านวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับส านวนคดี รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานใน
ด้านการบริหารจัดการคดีและส านวนคดี สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดีสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการส านวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ภายในส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้อายุความการด าเนินคดีอาญา   
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ    
 3.1 วางแผนการด าเนินโครงการ 
 3.2 ขออนุมัติโครงการ 
 3.3 จัดอบรมสัมมนาฯ 
 3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
๕. สถานที่ด าเนินการ  สถานท่ีเอกชน 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดีสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ  

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ  

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้้านการปราบปรามการทุจรติ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจัดอบรมสมัมนาให้ความรู้ 
น าเสนอปัญหาอุปสรรคจาก
การด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับองค์ความรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารส านวนคดี
ที่มีประสิทธิภาพ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน 
ป.ป.ท. ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ตามที่ไดร้ับการอนุมัต ิ

  280,000  

กิจกรรมที่ 2 
รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อ
ประกอบ การพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ใน
การบริหารจัดการส านวนคด ี

ส านักงาน ป.ป.ท. มี
แนวทางการบริหาร
จัดการคดีที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ใน
การบริหารจัดการส านวนคด ี
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน    
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2                      
งบประมาณ :        391,000 บาท               
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153   
 

๑. หลักการและเหตุผล  ส านักงานเลขาธิการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารงานการเงินการคลังของหน่วยงานให้
เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานถือ
ปฏิบัติ ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ การบริหารงานด้านการเงินการคลังให้เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบด้านการเงินการคลังของทางราชการ มีระบบการบริหารจัดการที่มีดี เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

   การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ซึ่งหน่วยงานต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยงานแล้ว ผู้ขอเบิกก็จ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ และรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลัง ซึ่งกลุ่มงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขาธิการ ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์  
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลาง เขต และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 70 คน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุรี หรือจังหวัดอ่ืน ๆ  



ภาคผนวก ๑ - 171 
 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนด 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          บุคลากรในภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
ตัวช้ีวัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย 
  การด าเนนิคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลอืกปฏิบัติ 

▪ แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถนะด้านการเงิน
การคลังส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ     

เชิงปรมิาณ : มผีู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้ความ
เข้าใจในระเบียบปฏิบัตฯิ เพิ่มขึ้น 

 391,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม     
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2                     . 
งบประมาณ :        5,352,000 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                . 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กลุ่มงานพฒันาบุคลากร              
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รนิทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153   
 

๑. หลักการและเหตุผล   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ปราศจากการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจต้อง
รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส าคัญอยู่สองส่วน คือภายใต้คณะกรรมการ ป.ป.ท. และภายใต้
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญแตกต่างจากส่วนราชการอื่น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. และหลักสูตร
วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อน าไปสู่การสร้างคุณภาพมาตรฐานของพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุน คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
และสร้างเครือข่ายการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์   
  ๒.๑ เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในทุกด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิบาลและ
ประมวลจริยธรรม 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในทุกสายงาน ให้มีองค์
ความรู้ ท่ีทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีทัศนคติดที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นผู้น าท่ีดีในอนาคต 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงาน 
ป.ป.ท. ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
  2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้ ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง และส่งเข้ารับการอบรบกับหน่วยงานภายนอก 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุร ีหรือจังหวัดอื่น ๆ  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
หลักสูตร 
“วิชาชีพ
พนักงาน ป.ป.ท. 
ชั้นที่ ๒” 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขบัเคลื่อนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ : ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ที่มี
คุณสมบัติในขณะนั้น 
เชิงคุณภาพ : ผู้เขา้รับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การประเมินในการฝกึอบรมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 

  ๙๗๕,800  

กิจกรรมที่ 2 
หลักสูตร 
“วิชาชีพ
พนักงาน ป.ป.ท. 
ชั้นที่ ๑” 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขบัเคลื่อนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ : มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติในขณะนั้น 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

 1,007,400   

กิจกรรมที่ 3 
หลักสูตร 
“วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท.” 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขบัเคลื่อนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ : มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติในขณะนั้น 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

953,000    

กิจกรรมที่ 4 
หลักสูตรพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างาน 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติในขณะนั้น 
เชงิคุณภาพ : ผู้เขา้รับการฝกึอบรมผา่น
เกณฑ์การประเมินในการฝกึอบรมไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 

  ๒๑๔,๕๐๐  

กิจกรรมที่ 5 
หลักสูตรพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ปราบปรามการ
ทุจริต 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

   ๓๘๓,๖๐๐ 

กิจกรรมที่ 6 
หลักสูตรพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การท างาน
ส าหรับ
ข้าราชการและ
พนักงานราชการ 
ในสายงาน
สนับสนุนของ

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : ข้าราชการและพนักงาน
ราชการในสายงานสนับสนุนของส านักงาน 
ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้า
รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิน้สุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มคีวามเป็นมืออาชีพ  
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ไดร้ับการ
ยอมรับเชื่อถือจากประชาชน  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          บุคลากรในภาครัฐยึดมัน่ในหลักคณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุรติ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย     การด าเนินคดีทจุรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลอืกปฏิบตั ิ
แนวทางการพัฒนา       พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 

ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
กิจกรรมที่ 7 
โครงการส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

 เชิงปริมาณ : 1.สามารถส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้า 
รับการอบรมสัมมนากับหนว่ยงาน
ภายนอกไม่น้อยกวา่ 16 หลักสูตร 
2.บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.
เข้ารับการอบรมกับหนว่ยงานภายนอก
ไม่น้อยกวา่ 25 รายตอ่ป ี
เชิงคุณภาพ :  1. บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ 
ความสามารถ  ที่ตรงตามสมรรถนะ 
2. บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับการอบรม
สัมมนาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอกเพือ่การพัฒนาองค์
ความรู้ที่หลากหลาย และสร้างเครือข่าย
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 

100,000 200,000 400,000 500,000 



ภาคผนวก ๑ - 175 
 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดา้นด้านเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับบุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2                     . 
งบประมาณ :        600,000 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐร์ินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153           . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างานของบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นแกนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บุคลากรต้องตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาช่วยอ านวยความสะดวกลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐  
   จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สามารถ
ปรับตัวและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ส านักงาน ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์   
   ๒.๑  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
องค์กรเป็นองค์กรยุคดิจิทัล 
 ๒.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถพัฒนาทักษะความรู้ตนเอง และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
 ๒.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ หรือบริการด้านต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุร ีหรือจังหวดัอื่น ๆ  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
หลักสตูรการ
พัฒนาทักษะด้าน
การใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ส าหรับการปฏิบตัิ
ของบุคลากรใน

มีการจัดอบรมหลักสตูร
พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ท าให้ผู้
เข้ารับมีความรูค้วาม
เข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามที่
หลักสูตรก าหนดไดเ้ข้ารับ
การศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของ 
ผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้

 150,000  
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเช่ียวชาญ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 บุคลากรในภาครัฐยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สจุริต     ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนยอ่ยการปราบปรามการทจุริต    
เป้าหมาย    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัต ิ
แนวทางการพัฒนา   พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

สังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 

ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ 2 
หลักสตูรการ
พัฒนาทักษะการ
รวบรวม
พยานหลักฐาน
ทางเทคโนโลยี 
(IT Forensic) 

มีการจัดอบรมหลักสตูร
พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ท าให ้
ผู้เข้ารับมคีวามรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามที่
หลักสูตรก าหนดไดเ้ข้ารับ
การศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  
ของผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ที่ก าหนด 

  300,000 
 

 

กิจกรรมที่ 3 
หลักสตูร 
การพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับ
ผู้บริหาร 

มีการจัดอบรมหลักสตูร
พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ท าให ้
ผู้เข้ารับมคีวามรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามที่
หลักสูตรก าหนดไดเ้ข้ารับ
การศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของ 
ผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ที่มี
คุณสมบตัิในขณะนั้น 
เชิงคุณภาพ : ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมินในการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   150,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศส าหรับบคุลากรในสังกดัส านักงาน ป.ป.ท.   
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง . 
งบประมาณ :        262,700 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                 . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐร์ินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153                     . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อถือของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติ ให้มีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการค้า การลงทุนที่มีผลต่อความเจริญของประเทศ ดังนั้น บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะ ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวก หรือประสานติดต่อกับชาวต่างชาติ กรณีการให้ค าปรึกษา การแจ้งเบาะแสการทุจริตจากชาวต่างชาติ การรับ
เรื่องร้องเรียนกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการ
สร้างความตระหนักรับรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบให้กับ นักลงทุน
ชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน และแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ข้อ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๒. วัตถุประสงค์   
    2.๑ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ปปท. ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 
  2.๒ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ปปท. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2.๓ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ปปท. สามารถติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ
ที่มาติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุร ีหรือจังหวัดอื่น ๆ  
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรในภาครฐัยดึมั่นในหลักคณุธรรม จรยิธรรมและความ
ซื่อสตัย์สจุรติ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย 
 การด าเนินคดีทจุรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ

▪ แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ส าหรับบคุลากรใน
สังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

บุคลากรของส านักงาน 
ปปท. ทุกระดับไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เชิงปรมิาณ : บุคลากรของส านักงาน 

ปปท. เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : อยละ ๘๐ ของบุคลากรของ
ส านักงาน ปปท.  ที่เขา้รับการอบรมผา่น
การทดสอบและได้รบัใบประกาศนียบัตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

  262,700 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดของส านักงาน ป.ป.ท.    
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พฒันองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรัรบการเปลี่ยนแปลง . 
งบประมาณ :       500,000 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                            . 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กลุ่มงานพฒันาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รนิทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153              
 
๑. หลักการและเหตุผล  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจหน้าที่ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. นั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด 
มีแหล่งค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้สามารถ
พัฒนาความรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. วัตถุประสงค์  ให้มีศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดที่มีหนังสือหรือข้อมูลที่มันสมัย พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้บริการค้นคว้าหาความรู้ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  รับสมัครจ้างเหมาบริการ/ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษ์ /บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที ่1 
จ้างเหมา
บริการ
บรรณารักษ ์

มีบรรณารักษ์ในการ
ให้บริการศูนย์
พัฒนาการเรยีนรู ้

เชิงปรมิาณ : มีบรรณารักษ์ให้บริการ
ด้านห้องสมุดแก่ข้าราชการในสักงัด
ส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน ๑ คน 
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 

กิจกรรมที ่2 
 จัดหาหนังสอื
และวสัดุ
ครุภณัฑ์ที่
จ าเป็น 

มีศูนย์การเรียนรู้หรือ
ห้องสมดุที่มีข้อมลู
ทันสมัยพร้อม
บรรณารักษ์ในการ
ให้บริการ 

เชิงปรมิาณ มีศูนย์การเรยีนรู้หรือ
ห้องสมดุพร้อมบรรณารักษ ์
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

๑๓๐,๐๐๐ - ๑๓๐,๐๐๐ - 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีแหล่งศึกษาหาความรู้ที่มีข้อมูลทันสมัย 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรในภาครฐัยดึมั่นในหลักคณุธรรม จรยิธรรมและความ
ซื่อสตัย์สจุรติ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย 
 การด าเนินคดีทจุรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ

▪ แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์       
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พัฒนาองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรัรบการเปลี่ยนแปลง . 
งบประมาณ :       300,000 บาท               
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                            . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐร์ินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153              
 

๑. หลักการและเหตุผล  การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้การสนับสนุนต่อบุคลากรในด้านแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ที่สะดวก รวดเร็วย่อมมีความจ าเป็นยิ่งในยุคสมัยที่
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ  ด้าน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็ว และทุกเวลา การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้บุคลากรได้ใช้ในการศึกษาหาความรูจ้ึงมีความจ าเปน็และ
ส าคัญที่จะต้องจัดเตรียมและด าเนินการไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมาแล้ว 
๒. วัตถุประสงค์   
 1. มีแหล่งศึกษาหาความรู้ที่เป็นระบบออนไลน์คือห้องมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
 2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ค้นคว้า หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ ที่มีข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างเหมาบริการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดมีความรู้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรในภาครัฐยึดมัน่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :    แผนยอ่ยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัต ิ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการพัฒนา
ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

มีระบบหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อให้บริการแก่
บุคลากรในสังกัด 

เชิงปริมาณ : มีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์ ๑ ระบบ 
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจในการใช้
บริการห้องสมุดอิเลก็ทรอนกิส์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐  
ของผู้ที่ใช้บริการ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

ช่ือโครงการ : ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตังิานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ             
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง            .           
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟงัปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท ์ 0818040445          . 
 

๑. หลักการและเหตุผล  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และส านักงาน 
ป.ป.ท. เป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหนา้ที่และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
ประเดน็ที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ :   ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๕ เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   
แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาองค์ความรูแ้ละพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และได้
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   จัดอบรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค                 . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          
แนวทางการพัฒนา :  ๒. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็ฯมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง       . 
งบประมาณ : ๓๓0,000 บาท                            . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง                     
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธ์ิ  อึ่งสกุล       โทรศัพท์ ๑๓๑๓                    . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซ่ึงจะท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิต สินค้า
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความส าคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งภารกิจ
หลัก ภารกิจสนับสนุน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
น าพาหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค ์  
๒.1 เพื่อเสริมทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนงาน 
๒.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการคิดวิเคราะห์ เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ ๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ  3.๓ ด าเนินโครงการฯ  ๓.๔ ติดตาม
ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน ๘ คน  
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านกังาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากขึ้นและสามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต     เป้าหมายแผนยอ่ย : การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบตัิ  แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอยีดขออนุมัตโิครงการ       
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ ๖ หลักสูตร    ๓๓๐,๐๐๐   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก                    .  
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ :   5   เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
แนวทางการพัฒนา :    พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง               .  .
งบประมาณ : 913,๐๐๐  บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง        
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กลุ่มงานวชิาการและพฒันานวตักรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :       ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพฒันานวัตกรรมด้านการป้องกัน         โทรศัพท์     ๑๔๔๔      . 
 

๑. หลักการและเหตุผล        
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวางระบบงานหรือก าหนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมายไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา การบริหารบุคลากรในระบบราชการพลเรือนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ของการบริหารทุนมนุษย์อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับระบบราชการในต่างประเทศโดยมีแนวความคิดที่จะยกระดับการบริหาร
บุคลากรจากการท างานในระดับกิจกรรมพื้นฐาน (Baseline Activities) ไปสู่การบริหารบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีจุด
มุ่งเน้นต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถวัดและประเมินผลส าเร็จของการบริหารบุคลากรได้
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือน    
 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน
ทุกประเภท เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และยึดสังคมและประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในราชการ จึงได้มีการออกแบบให้เป็นระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็น
ระบบส่งเสริมให้ข้าราชการได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา จึงถูกน ามา
ปรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
           ส านักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้ายข้าราชการ โดยการ
ปรับเปลี่ ยนต าแหน่งจากสายงานต่างๆ  เพื่ อ เข้ามาด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติ งานด้านการป้ องกันการทุจริต 
ในภาครัฐ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับพื้นฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานในงานด้านการป้องกันการทุจริตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                            
      ดังนั้น  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุกมาแล้ว  จ านวน ๔ รุ่น จึงเห็นควรด าเนินการต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐมีการพัฒนาองค์ความรู ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก.         
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
  2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
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  2.3 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   อบรม/ฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา/บทบาทสมมุติ และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                          
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ             5.1 กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล      5.2 ต่างจังหวัด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคด้านการป้องกันการทุจริต  
ในภาครัฐ และทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
     การจัดอบรมฯ  
คร้ังที่ 1 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู ้
ความเข้าใจตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (จาก
เป้าหมาย 130 คน) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

475,๐๐๐    

กิจกรรมที่ ๒ 
     การจัดอบรมฯ  
คร้ังที่ 2 

   438,๐๐๐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ของส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7  เพื่อมุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION). 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 5,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท เขต 7 
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ท. เอกชัย สอนบุญชู โทรศัพท์ 034 272 338,034 272 339 034 
 
๑. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีแผนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
การจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7 จึงได้จัดท าโครงการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
เขต 7  เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION  อันจะเป็นการยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์         
2.1 เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรม 
2.2 เพื่อบุคลากรมีช่องทางในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
2.3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ภายในองค์กร 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรมีช่องทางในการเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๑ ความมั่นคง  :    
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
เป้าหมายแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้าย ๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐) รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ๑๑) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ีชายแดน ๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความม่ันคงและช่วยเหลือประชาชน ๑๔)  พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕) แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเฉพาะกรณี 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย  
ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ ความสนใจข่ าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประ เทศ  
มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตท้ังในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
สร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
จัดเก็บองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

เกิดองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนองค์ความรู้ 
3 ช้ิน ต่อป ี

1,000 1,000 1,000  

กิจกรรมที่ ๒ 
คัดเลือกองค์ความรู้โดด
เด่นแห่งปี  และมอบโล่
รางวัลแก่เจ้าของผลงาน 

     2,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

ชื่อโครงการ : ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 5 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ : 530,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 7 
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ร.ท.เอกชัย  สอนบุญชู  โทรศัพท์ 086 776 7292 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยึดหลักภาครัฐ  
ของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
กลไกเข้ามาขับเคลื่อน เพื่อช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตในวงราชการลดน้อยลง โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริต – ส านักงานอัยการสูงสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายภาคประชาสังคม อ่ืนๆ เป็นต้น ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 7 ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีภารกิจและแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงได้ก าหนดจัดโครงการประชุมเสวนา  
เชิงวิชาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7 อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ 
2.2 เพื่อยกระดับความสามารถในการบูรณาการ การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจาก  
ทุกภาคส่วน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง           
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาสังคม 
๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่เขต 7 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าใจบทบาทของการด าเนินงาน
ของแต่ละภาคส่วน อันเป็นการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๑ ความมั่นคง  :    
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย ๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) เฝ้าระวังและ
ป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐) 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๑) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ๑๒) รักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ๑๔)  พิทักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อ
ประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ด า เนิน โครงการประ ชุม
เ ส ว น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
และเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในเขต 7 

บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม สามารถเข้าใจ
บทบาทของการด าเนินงานของแต่ละ
ภาคส่วน อันเป็นการยกระดับความ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในพ้ืนท่ี 

ระดั บความพึ ง
พอใจในการจัด
โครงการ 

  530,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 

 
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน 
ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
แผนปฏิบัติการเร่ืองที่ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   
งบประมาณ :  150,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : 
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน 
ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ            
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6   . 
ผู้ประสานงาน : นายนนทพัฒน์  สิงห์ประยูร   โทรศัพท์ 055-304-117          . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 หลักการบริหารนั้นถือว่าบุคคลมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน จึงเป็นภารกิจหลักส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.และนโยบายรัฐบาล เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เป็นอิสระ ภายใต้กฎระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรส านักงาน ปปท. เขต 6 

จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกที่ดี ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มศักยภาพ มีขวัญและก าลังใจ   

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส านักงาน ป.ป.ท. และ
เป็นแรงจูงใจในการท างาน ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญ ก าลังใจ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ    ในการท างานแล้วย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สกึ
ที่ดีต่อการท างาน มีความรักองค์กร ดังนั้น จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการ
อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตาม ความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ   และท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ   และวิชาชีพของ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ปปท. เขต 6 จึงจัดท าโครงการเสริมสรา้งศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. และ
พนักงาน ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปปท. เขต 6 ในด้านเทคนิคการสอบสวน 
องค์ความรู้การเสนอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร  
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่มีทักษะและ  ทัศนคติ (Mindset and Skillsets) และมีภาวะผู้น า 
ในการเปลี่ยนแปลง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท.   
ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ   

๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักงาน ปปท. เขต 6  จ านวน  34  คน  

๕. สถานที่ด าเนินการ  โรงแรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก/ส านักงาน ปปท. เขต 6 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานภาครัฐมีการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ส่วนที่ 1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตยส์จุรติ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/แนวทางการพัฒนา : ปลูก
และปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสจุรติ และการปลูกฝงัและหล่อหลอมวฒันธรรมใน
กลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวยั ทุกระดับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที ่1  
การฝึกอบรม
เสรมิสร้างศักยภาพ 
ทักษะ และ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. 
และพนักงาน 
ป.ป.ท. ให้
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ   
เป้าหมาย  
จ านวน 34 คน 
 

เ จ้ าหน้ าที่ รั ฐ และ
ภ า ค ป ร ะ ช า ชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เ กี่ ย ว กั บ บ ทบ า ท
หน้าที่ของส านักงาน 
ป.ป.ท. และมีความ
พึ ง พ อ ใ จ เ ช่ื อ มั่ น
ศรัทธาในการยับยั้ง
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป้ อ ง
ปรามการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

- เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรส านักงาน 
ปปท. เขต 6 ที่มีการด ารงตน
สอดคล้องกับค่านยิมร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากรส านักงาน 
ปปท.  เขต  6  ที่ มี ความรู้  ความ
เช่ียวชาญ และทักษะที่จ าเป็นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 
- เชิงคุณภาพ 
ปปท. เขต 6 มีบุคลากรเป็นคนดี คน
เก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ ไม่นอ้ย
กล่าวร้อยละ 80 

 150,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน......ส านักงาน ปปท.เขต 9.................................................................. 

ชื่อโครงการ : ประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีทุจริต       
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ : 5 เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา :พัฒนาองคค์วามรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง             
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ          
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง         
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดี  ส านักงาน ปปท.เขต 9     
ผู้ประสานงาน : นางสาวสายใหม สุขมณ ี    โทรศัพท์  074-552027-8  
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติบัญญัติมาตการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้ก าหนด 

บทบาท อ านาจหน้าที่และ แนวทาง ในการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง กระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกับหลายภาคส่วน ซึ่งแต่ละภาคส่วน  
 มีระเบียบ  แนวทาง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจจะท าให้การปฏิบัติงานด้านคดี 
เกิดความล่าช้า  ซ้ าซ้อน  ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ร้องเรียนและอาจท าให้รัฐเกิดความเสียหาย 
                              ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง  กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อน  จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๒. วัตถุประสงค์    
                          2.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบข้อปฎิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง 
                          2. 2  เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานผู้ตรวจสอบ  ศาลอาญาคดีทุจริต  อัยการคดีทุจริต
ภาค 9   ส านักงาน ป.ป.ช.และพนักงานสอบสวน 
                          2.3  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก  รวดเร็วและเปน็ไปในทิศทางดียวกนั 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  .ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช.ส านักงานอัยการคดีพิเศษ ศาลอาญาทุจริต              
และพนักงานสอบสวน  
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ปปท.เขต 9 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ..การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้้านการปราบปรามการทุจรติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จัดประชุมประสาน
ความร่วมมือในการ
ด าเนินคดีทุจริต 
 

เจ้าหน้าท่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูม้าปฏิบตัิงาน 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมาย 
-ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่า
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ปปท.เขต 5 

 
ชื่อโครงการ :       โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวน และการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม I2 ANALYST'S NOTEBOOK (CYBER CRIME TECHNOLOGY SPECIAL TOOL & DRAGS CRIMINAL 
NETWORK ANALYSIS WITH I2 ANALYST'S NOTEBOOK) ของ พนักงาน/เจา้หน้าที่ ป.ป.ท. ในสังกัด ปปท.เขต ๕ 
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ ๕ เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พฒันาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง. 
งบประมาณ :  38,700 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดอบรม จ านวน 3 วัน       
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3      
ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐนันท์  บัวศักดิ ์    โทรศัพท ์08 5485 7657         . 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของ ส านักงาน ป.ป.ท. มุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับในสภาพสังคมปัจจุบันได้มีพัฒนาการด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีการสื่อสารและส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังมีพัฒนาการด้านการท าธุรกรรมต่างๆ โดยอาศัย
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รูปแบบการกระท าทุจริตในภาครัฐในปัจจุบันจึงมีการพัฒนารูปแบบการทุจริต โดยการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าผิด มีการติดต่อสื่อสารและท าธุรกรรมผ่านทางเทคโนโลยี การตรวจสอบ
และการไต่สวนข้อเท็จจริงการกระท าทุจริตในภาครัฐ จึงกระท าได้ยาก มีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้น
การตรวจสอบและการไต่สวนข้อเท็จจริง จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้เท่าทันและด าเนินการ  ตรวจสอบและไต่สวนได้อย่าง
ทันท่วงที และสามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ทันสมัย ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง กลุ่ม
เครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด และสามารถน าเครื่องมือ  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต ๕ จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม I2 ANALYST'S NOTEBOOK (CYBER CRIME TECHNOLOGY 

SPECIAL TOOL & DRAGS CRIMINAL NETWORK ANALYSIS WITH I2 ANALYST'S NOTEBOOK) ของ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในสังกัด 
ปปท.เขต ๕ เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
ตลอดจนพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการท างานที่มีประสิทธิผล  

๒. วัตถุประสงค์   
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนสอบสวน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม I2 

ANALYST'S NOTEBOOK ของ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวน
และการสอบสวนการกระท าทุจริตในภาครัฐ สามารถใช้เครื่องมือโปรแกรม I2 (ANALYST'S NOTEBOOK) ในการสืบสวนสอบสวน เข้าถึง
ข้อมูล ระบบโทรศัพท์ ข้อมูลเครือข่าย ตลอดจนข้อมูลการท าธุรกรรมต่าง  ๆของผู้กระท าการท าจริตในภาครัฐได้ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดอบรมจ านวน 3 วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  พนักงาน/เจา้หนา้ที่ ปปท. ในสงักัด ปปท.เขต ๕ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ปปท.เขต ๕ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในสังกัด ปปท.เขต ๕ สามารถใช้เคร่ืองมือโปรแกรม I2 (ANALYST'S 

NOTEBOOK) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการกระท าทุจริตในภาครัฐได้ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จัดอบรมพนักงาน /
เจ้าหน้าท่ี ปปท.เขต 
๕ จ านวน 3 วัน 

พนักงาน/เจ้าหนา้ที ่ป.ป.ท.  
ในสังกัด ปปท.เขต ๕ สามารถ
ใช้เครื่องมือโปรแกรม I2 

(ANALYST'S NOTEBOOK)  
ในการวเิคราะห์ข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารเช่ือมโยงการใช้
โทรศัพท ์วเิคราะห์ข้อมลู
เครือข่ายผูก้ระท าผดิ และ
เครือข่ายการเงินของผู้กระท า
ผิด น าไปสู่การตรวจสอบ  
ไตส่วนที่มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล   

- เชิงปริมาณ จ านวนผูเ้ข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ใน
เนื้อหาหลักสูตรเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ   พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ในสังกัด 
ปปท.เขต ๕ สามารถใช้
เครื่องมือโปรแกรม I2 
(Analyst's Notebook) ใน
การแสวงหาข้อเท็จจริง และ
ในการไตส่วนข้อเท็จจริง จน
น าไปสู่การพิสูจน์การกระท า
ผิดได ้

- 38,700 - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านักงานเลขาธิการ... 

 
ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ : ๕   เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาองค์ความรู้และพฒันาบคุลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ : 250,000 บาท                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  ส านักงานเลขาธิการ     
ผู้ประสานงาน : นายพันธ์ศักดิ์  ประกอบผล    นักวิชาการยุติธรรมปฏบิัติการ โทรศัพท ์1104   
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่
องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการเพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้ต่อประชาชน  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มีอ านาจหน้ าที่ หรื อภารกิจหลั กในการปฏิบัติ ง านด้ านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ปราศจากการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ในบริบทเดียวกันนี้เพื่อเป็นการด าเนินภารกิจหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน 
ป.ป.ท. ยังต้องมีภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งต้องขับเคลื่อน
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วย ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาให้องค์กรสามารถบรรลุไปถึงเป้าประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจและเอ้ืออาทรต่อกันจากการร่วมกันปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส านึกหรือจิต
อาสาต่อสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เป็นต้น  

จากหลักการเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนี้ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. เกิดความสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินภารกิจขององค์กร ตอบสนองต่อการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ประชาชนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความสามัคคีในองค์กร และมีเป้าหมายเดียวกันส่งผลต่อการขับเคลื่อนส านักงาน ป.ป.ท. ไปสู ่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
2. เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักและส านึกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ประชาชน จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธารณะ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ     ด าเนินการเอง 
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 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนกลาง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ตามที่หน่วยงานผู้จดัก าหนด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือร่วมใจกันในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ภายหลังจากร่วมกัน 
ท ากิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธารณะ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต  ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม
เสรมิสร้าง
จิตส านึกหรือ
จิตอาสาต่อ
สาธารณะ 

มีกิจกรรม
เสรมิสร้างจิตส านึก
หรือจิตอาสาต่อ
สาธารณะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
จ านวน 1 กจิกรรม 

- เชิงปรมิาณ  มีกิจกรรมเสริมสรา้งจิตส านึกหรือจิต
อาสาต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ใน
ปีงบประมาณ 
- เชิงคุณภาพ บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมคีวามสมัพันธ์อันดี เกิดความสามัคคีใน
องค์กร ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตัิงาน รวมทั้ง
มีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชน 

- - - 250,000 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                
แนวทางการพัฒนา :  ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างพัฒนาระบบ       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล    โทรศัพท์ ๑๓๑๓           
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ตามกรอบนโยบาย ICT2021 ของประเทศไทยมุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น สามารถด าเนินงานและบริการประชาชนได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน ที่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม รวมถึงสนับสนุนให้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) เพ่ือลดการเดินทางและพบปะกัน 
ลดการแพร่ระบาดได้อีกช่องทางหนึ่ง และ จากแนวทางดังกล่าวส านักงาน ป.ป.ท. ได้เห็นถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นเกี่ยวกบัการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบันทึกการปฏิบัติงานหรือสั่งการ
ผ่านระบบได้สะดวก สามารถค้นหาและติดตามความก้าวหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเรียกใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา เป้าหมายหลักเพ่ือจัดกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานได้คล่องตัวมากยิ่งข้ึน ลดการใช้ 
กระดาษและลดการถ่ายส าเนา  

๒. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ป.ป.ท. ในการรับส่ง
หนังสือ การจัดเก็บเอกสาร การส่งต่อ สามารถลงนามและสั่งการด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 
บันทึกการปฏิบัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ สามารถยืนยันตัวตน หรือส่งเข้า
ระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับการใช้งานตาม
มาตรฐาน TH e-GIF 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
๓.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      
๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน และข้อมูลการใช้งานระบบฯ ภายใน
หน่วยงาน 
๓.๓ ติดตั้งและทดสอบระบบฯ เพื่อให้สามารถท างานบนสภาพแวดล้อมจริงได้ และสามารถเชื่อมต่อกับส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
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๓.๔ ด าเนินการฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท.  

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านกังาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ป.ป.ท. ในการที่สามารถลงนามและสั่ง
การด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version2 on 
Cloud 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา : ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ตรวจรับงวดงานที่ ๑ 
 

ส่งมอบแผนการด าเนนิงานพฒันา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใ์น
รูปแบบเอกสาร 

 900,000    

กิจกรรมที่ ๒ 
ตรวจรับงวดงานที่ ๒ 

๑. ส่งมอบเอกสารการออกแบบระบบ 
2. พัฒนา 

  900,000   

กิจกรรมที่ ๓ 
ตรวจรับงวดงานที่ ๓ 

๑. ติดตั้งระบบ 
๒. ทดสอบระบบ 

   1,350,000  

กิจกรรมที่ ๔ 
ตรวจรับงวดงานที่ ๔ 

๑. ส่งเอกสารแผนการฝึกอบรม 
๒. ฝึกอบรม 

   1,350,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ชื่อโครงการ :   โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ท.    
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 2,3๐๐,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร      
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดุล    โทรศัพท์ ๑๓๐๘           
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีการจัดหาอุปกรณ์รักษาความ
มั่นคงปลอดภัยและลิขสิทธิ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (๑) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
(Firewall) (2) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย ( IPS (3) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์บริหารจัดการ
และจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (4) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (SSL VPN) (5) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบชุดควบคุม (Wireless controller) และลิขสิทธิ์อุปกรณ์กระจายการท างาน
ส าหรับเครือข่าย (Load Balance) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันภัยคุกคามรวมทั้งโปรแกรมไม่ประสงค์
ดี ที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี 
 เพ่ือให้มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันภัยคุกคาม 
รวมทั้งโปรแกรมไม่ประสงค์ดีที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจ าเป็นต้องต่ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
๒. วัตถุประสงค ์  
 ๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
2.2 เพ่ือปกป้องข้อมูลส าคัญจากภัยคุกคามไซเบอร์ และการโจมตีจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ มิให้ถูกท าลาย 
หรือรั่วไหลสู่สาธารณะ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการจัดจ้าง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ปกป้องอุปกรณ์ และข้อมูลส าคัญมิให้ถูกท าลาย หรือรั่วไหล 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการจัดท าคุณสมบัต ิTOR และด าเนนิการ
จัดหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง และรายงานผลการ
ติดตั้ง 

   2,3๐๐,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   จัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอรส์ าหรับผู้บรหิาร                              . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 2,000,000 บาท                             
.ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจัดจ้าง            
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัหรือส านักงาน ป.ป.ท.  มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ภายในหน่วยงานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับในปัจจุบัน ส านักงาน มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ และมีการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี (WFH) รวมถึงมีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลแบบออนไลน์  
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น และมีอุปกรณ์ในการรองรับกับภารกิจงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็น
การลดใช้กระดาษ จึงมีความจ าเป็นในการจัดหา คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือที่รองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการจัดจ้าง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. มีการน าอุปกรณ์ด้าน IT มาใช้แทนการใช้กระดาษ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. มเีครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหารปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน   กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
จัดท าคุณสมบัติ TOR และด าเนินการจดัหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง และรายงานผลการติดตั้ง 

    2,000,000  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย 1206                   . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 3,018,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการจัดท าโครงการ
รับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน ปปท.(Multimedia Contact Center) ผ่านเลขหมาย 1206 เพื่อให้บริการประชาชน
ส าหรับโทรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ โดยในการโทรติดต่อเข้ามาของประชาชนในแต่ละครั้งจะเป็นการติดต่อเข้า
มา ณ ศูนย์กลาง Call Center ของ ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา  
 โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย 1206 จึงเป็นโครงการที่จะปรับปรุงระบบ Call Center และ 
อ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้ร้องเรียน สามารถโทรศัพท์ผ่านเลขหมาย 1206 ไปยังสาขาได้โดยการมีระบบดังกล่าว โดย
ระบบจะท าการสอบถามหน่วยงานท่ีต้องการติดต่อ เพื่อให้ผู้รับบริการกดเลือกเลขหมายที่ต้องการติดต่อ  
๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพือ่ปรับปรุงระบบ Call Center 1206 ให้มีความทันสมัยและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีปริสิทธ์ิภาพ 

๒.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานระบบ Call Center 1206 ท่ีมีปริมาณการใช้งานท่ีมากขึ้น 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการจัดจ้าง   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบ Call Center 1206 ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)     ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบ Call Center 1206 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :    แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน    กลยุทธย์่อยที ่2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการจัดท าคุณสมบัติ TOR และด าเนินการจัดหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง และรายงานผลการติดตั้ง 

   3,018,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   โครงการระบบป้องกันโปรแกรมทีไ่ม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus)            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 2,173,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีระบบโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) ส าหรับป้องกันไวรัสที่ใช้อยู่ผ่านระบบเครือข่ายซึ่งสามารถป้องกันภัยได้ดี แต่ปัจจุบันโปรแกรม
ดังกล่าวได้หมดอายุการใช้งานลงในปี พ.ศ.2558 ประกอบกับมีอัตราก าลังข้าราชการและลูกจ้างเพิ่มขึ้น 
 โครงการจัดหาระบบโปรแกรมไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) จึงเป็นโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
ระบบป้องกันภัยคุกคามให้กับระบบงานและข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การที่มีระบบป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์
จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.2 เพื่อปกป้องข้อมูลส าคัญจากภัยคุกคามไซเบอร์ และการโจมตีจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ มิให้ถูกท าลาย หรือรั่วไหลสู่สาธารณะ 
๒.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการจัดจ้าง   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เขต 1 – 9 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อปกป้องอุปกรณ์ และข้อมลูส าคัญมิให้ถูกท าลาย หรือรั่วไหล 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  ด าเนินการจัดท าคุณสมบัติ TOR และด าเนินการจัดหา       
กิจกรรมที่ ๒  ส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง และรายงานผลการ
ติดต้ัง 

   2,173,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ชื่อโครงการ :    โครงการจัดหาระบบเครือข่ายทดแทนส าหรับส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนภูมิภาค       .  
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง                
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 3,864,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจัดจ้าง            . 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการแยกหน่วยงานออกไปตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 9 เขตพื้นที่ โดยใน
เบื้องต้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามโครงการ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เขตพื้นที่ และระบบเครือข่าย 7 ภูมิภาคปัจจุบันอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
ป.ป.ท. มีการใช้งานมามากกว่า 7 ปีท าให้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย  
 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ส านักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 2 และ ปปท.เขตพื้นที่ 5 ได้มีการสร้างส านักงานเป็นที่ตั้งถาวร จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม และส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลางจ าเป็นจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน จึงมความจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม า  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีท างานของระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 2.๒ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีระบบเครือข่ายที่เพียงพอต่อ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
 ๒.3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ด าเนินการจัดจ้าง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนภูมิภาค เขต 2 และ 5 

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค เขต 2 และ 5 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

แผนย่อย : การป้องกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจริตและประพฤติมชิอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา : ปรบั “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดทีุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสทิธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภบิาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนนิการจดัท าคุณสมบัต ิTOR และด าเนนิการจดัหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดส่งอุปกรณ์ในโครงการงวดที่ 1 

   772,800   

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดส่งอุปกรณ์ในโครงการงวดที่ 2 

   3,091,200   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช่ือโครงการ :   โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส านักงาน ป.ป.ท.                 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 10,384,500 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือส านักงาน ป.ป.ท. มีครุภัณฑ์ประเภท
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมาเกินระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพื่อต่อสนองต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาทดแทนและจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในส านักงาน ป.ป.ท. 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้
ภายในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับทดแทนและให้เพียงพอต่อการใช้งานให้แก่คณะกรรมการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือที่รองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 2.3 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ มาทดแทนของเดิมที่ครบอายุการใช้งาน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการจัดจ้าง   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. และส่วนภูมิภาค 
๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. และส่วนกลาง  
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหนา้ที่ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองต่อการปฏบิัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน    กลยุทธย์่อยที ่2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  ด าเนินการจัดท าคุณสมบัติ TOR และด าเนินการจัดหา       
กิจกรรมที่ ๒  จัดส่งอปุกรณ์ในโครงการ     10,384,500  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน....ส านักงานเลขาธิการ................. 

 

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารงานคลังและสนิทรัพย์ ส านักงาน ป.ป.ท.      
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนา : 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 3,452,000 บาท         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจัดจ้าง      . 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ :  กลุ่มงานคลังและพัสด ุ       
ผู้ประสานงาน : นางณภัทร  ขุนรักพรหม  โทรศัพท ์086-369-2651   
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มมีการน าระบบเทโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ภายใต้ช่ือ “ระบบบัญชีและการเงิน” 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านบัญชีงบประมาณของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการพัฒนาและขยายระบบดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ไปใช้กับส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถตรวจสอบ 
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนภูมิภาคได้อย่างเป็นปัจจุบัน (Real time) ซึ่งระบบดังกล่าว 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ตามสมควร แต่ยังพบปัญหาข้อขัดข้องในทางเทคนิคหลายประการ ประกอบกับระบบ
ดังกล่าวได้มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ซึ่งระบบดังกล่าวบางขั้นตอนมีความ
ล้าสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการประมวลผลมีความล่าช้า ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับระบบดังกล่าวใช้ควบคุมงบประมาณของหน่วยงานเพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ครอบคลุมระบบงานคลังท้ังระบบ  
 ส านักงานเลขาธิการ โดยกลุ่มงานคลังและพัสดุ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะมีการพัฒนาระบบงานคลังขึ้นใหม่ โดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานคลังทั้งระบบ อันประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบการ
เบิกจ่าย และระบบสินทรัพย์ของหน่วยงาน โดยก าหนดให้ทุกระบบงานมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างส านักงาน  ป.ป.ท. ส่วนกลาง กับส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนภูมิภาค โดยมีศูนย์รวมข้อมูลอยู่ที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนกลาง (กลุ่มงานคลังและพัสดุ) รวมทั้ง ผู้บริหาร ส านัก กอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการสามารถยื่นค าขอเบิกเงินต่าง ๆ เช่น ยืม
เงินทดรองจ่าย ขอเบิกค่าเช่าบ้าน   ค่าการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ่านระบบดังกล่าว 
ตลอดจนสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบติดตามรายงานทรัพย์สินของหน่วยงาน ติดตามผลการยื่นเอกสารขอ
เบิกเงิน และการโอนเงินเข้าบัญชี ได้อย่างเป็นปัจจุบัน (Real time) ผ่าน smart phone เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการ
ติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงานคลังของส านักงาน ป.ป.ท. ให้
เป็นส านักงานคลังอิเลคทรอนิกส์ 
๒. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเป็นการวางระบบการบริหารงานคลังของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นส านักงาน
คลังอิเลคทรอนิกส์ และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบการเบิกจ่าย ระบบสินทรัพย์ของ
หน่วยงาน  
 2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ส านัก กอง สามารถ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมของส านักงาน 
ป.ป.ท. และของหน่วยงานตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน (Real time)  
 2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น 
 2.4 เพื่อให้ผู้ขอเบิกสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ สถานะการอนุมัติและการโอนจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว 
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 2.5 เพื่อให้ผู้บริหาร ส านัก กอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถก ากับ ดูแล และติดตามสินทรัพย์ของหน่วยงานตน
ได้อย่างเป็นระบบ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   

๓.1 วธิีการศึกษาตามขอบเขตของงาน และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
๓.2 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบฯ  
๓.3 ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบฯ  
๓.4 ด าเนินการพัฒนาระบบและท าการทดสอบระบบฯ 
๓.๕ ด าเนินการฝึกอบรม การใช้งาน และดูแลระบบ  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารของหน่วยงาน เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและพัสด ุข้าราชการ และเจา้หน้าที่สังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท 
๕. สถานที่ด าเนินการ    ส านักงาน ป.ป.ท. 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการพัฒนาระบบงานคลัง โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจดัการด้านงานคลัง

ทั้งระบบ อันประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบการเบิกจ่าย และระบบสินทรัพย์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลัง ให้เป็นส านักงานคลังอิเลคทรอนิกส ์
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดบัที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนระดบัที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :    แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ    แนวทางการพัฒนา   
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1  
ตรวจรับงวดงานที่ 1 

   690,400   

กิจกรรมที่ 2 
ตรวจรับงวดงานที่ ๒ 

    1,035,600  
 

 

กิจกรรมที่ 3 
ตรวจรับงวดงานที่ ๓ 

    690,400  

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจรับงวดงานที่ ๔ 

     690,400 

กิจกรรมที่ ๕ 
ตรวจรับงวดงานที่ ๕ 

     345,200 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดแบบกิจกรรม/การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 
 

 

 

 



ภาคผนวก 2 - 1 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมศึกษาแนวทางและรูปแบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนาที่ : 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
              พัฒนางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ 

 2. วิธีการด าเนินการ ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ ถอด
บทเรียนและจัดท ารายงานการศึกษา เสนอผู้บริหาร 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ ถอดบทเรียน 

สรุปแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ พร้อมถอด
บทเรียนแล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ 2 
จัดท ารายงานทางวิชาการ 

ท ารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของต่างประเทศ
แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 3 
น ารายงานการศึกษาเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ผู้บริหารรับทราบรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของต่างประเทศ 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ของต่างประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประโยชน์ต่อประชาชน 

 



ภาคผนวก 2 - 2 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมจัดท าแผนการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาที่ : 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
               จัดท าแผนการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

 2. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือเข้าร่วมประชุมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ น าความรู้มาจัดท าแผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง
ประเทศ 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือเข้าร่วมประชุมด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

เข้าประชุมตามแผนงานได้ครบทุกการประชุม 

กิจกรรมที่ 2 

จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 
 

จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ
แล้วเสร็จ 1 ฉบับ/การประชุม 
 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) แผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ  
              สามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

   

 



ภาคผนวก 2 - 3 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิเทศสัมพันธ์ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕ เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนาที่ : ๒ พัฒนาองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 2. วิธีการด าเนินการ จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
จัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้าน
การสื่อสารและการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ โดยเชิญผู้ เ ชี่ ยวชาญจาก
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งมา ให้ ความรู้ และ
ฝึกอบรม 

จัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรกองการต่างประเทศจากหน่วยงาน
หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

   

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 2 - 4 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรม English is Found เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕ เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนาที่ : ๒ พัฒนาองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 2. วิธีการด าเนินการ จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในเวลาท างาน 

มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 

กิจกรรมที่ 2 
จัดให้บุคลากรไปติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ให้บุคลากรไปติดต่อกับชาวต่างชาติเพ่ือฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

   

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 2 - 5 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 3 บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
             เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

 2. วิธีการด าเนินการ รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที ่1 
รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด า เนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่
ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้ร้อยละ 80 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาด าเนินธุรกิจ 

              ในประเทศไทย 

 

 

 

   



ภาคผนวก 2 - 6 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..……… ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประเมินผล และการ
วิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลตัวเลข และหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร 
รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นในการบริหาร
และการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารงาน 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์   เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
     ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     ๓. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 
๒. หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการท างาน 
 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตาม 
                                     ข้อเสนอแนะ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไมใ่ช้งบประมาณ / ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน ……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :   ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบว่าหน่วยรับตรวจได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง และทันกาล 

๒. วิธีการด าเนินการ   
     ๑. วางแผนการตรวจสอบ 
     ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ) 
     ๓. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจตาม
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานการด าเนินงาน  
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล แก่ผู้บริหารทุกระดับ หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแบบไม่เป็นทางการ  
ผู้ประสานงาน  : ....นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง.......    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ไม่ดีให้ดีโดยมีเหตุผล การเพิ่มความเข้าใจตนเอง 
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และการน าการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. สร้างความสัมพันธภาพ 
     ๒. การตกลงการปรึกษา 
     ๓. การส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของผู้รับการปรึกษา 
     ๔. การวางแผนแก้ไขปัญหา 
     ๕. การยุติการปรึกษา  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าดา้น
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ระบบการใหค้ าปรึกษาและการถ่ายทอดความรูม้ีประสิทธิภาพ ผูร้ับค าปรึกษาน า
ค าปรึกษาไปปฏิบัตไิด ้

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. สรุปผลรายงานการให้ค าปรึกษาน าเสนอผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
๒. แบบขอรับการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting Services)  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ให้หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจโดยการแจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิว
อาร์โค๊ต (แบบ Google form)  
ผู้ประสานงาน  : ...........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา..........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 

***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านความเชื่อม่ันของการตรวจสอบ และการ 
         บริการให้ค าปรึกษา  
     ๒) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการตรวจสอบภายใน 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) แจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิวอาร์โค๊ต (Google form) 
      ๒) หนว่ยรับตรวจประเมินความพึงพอใจ 
     ๓) สรุปผลและรายงาน 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
๒. กลุ่มตรวจสอบภายในน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
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 แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
                                     ส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา................    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
         ส านักงาน ป.ป.ท.  
     ๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ศปท.  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมส านักงาน ป.ป.ท.  

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส่งรายงานผลให้กับ ศปท. ด าเนินการต่อไป 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน โดยการเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้น หรือสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดขึ้น เป็นต้น 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา...........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน  

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. ผู้ตรวจสอบภายในสมคัรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกตามหลักสูตรที่ก าหนด 
     ๒. ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

๑. จ านวนชัว่โมงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ค่าเป้าหมาย ๓๐ ชม./คน/ปี 
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. มีการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 
๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ด้านการตรวจสอบที่หลายด้านสามารถปฏิบัติงานได้เพ่ิมข้ึน 
๓. รายงานองค์ความรู้ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมการจัดท าแผนและพัฒนาตามแผนพฒันาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ๑. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปี 
                                             ๒. ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สนุา.........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
*****************************************************************************************************
๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ที่น ามาพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน      
     ๒) เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
     ๓) เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องอบรมพัฒนาความรู้ 
     ๒) ส ารวจบุคลากรว่า มีความรู้ ความช านาญด้านใด และควรจะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านใด 
     ๓) พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ใน 
         แผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท. มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
     ๔) ให้ผู้ตรวจสอบภายในสมัครหรือเข้าร่วมอบรม หรือร่วมโครงการฯ ตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม 
         ตรวจสอบภายใน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

๑. มีแผนพัฒนาบคุลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าป ี
๒. การบริหารจดัการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  

          ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรฯ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
 
 



ภาคผนวก 2 - 13 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 
แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวินัย ส านักงานเลขาธิการ 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ มาตรการเสริมสร้างแนวทางในการรักษาวินัยของเจ้าหนา้ที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริตเชงิรุก 
แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจรติให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน  หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนนิการจัดท าแนวทางปฏบิัติในการรักษาวนิัย
ของผู้ใต้บังคับบญัชา 
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุนทร ดีมาก เบอร์โทรศัพท์ ๑๑๐๗ 
๑. วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชามีวนิัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินยั 
๒. วิธีการด าเนินการ จัดท าแนวทางปฏิบัติในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคบับัญชา 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างศรัทธาในตวัผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ประพฤติ ปฏิบัติตน ดังนี้  
1.สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
2.ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
3. อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้ 
4. สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
5.รักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

กิจกรรมที่ ๒ เลือกสรรข้าราชการผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความประพฤติดี และมผีลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น และหรือปฏบิัติงานตามหลัก
คุณธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีการส่งเสริมหรือคัดเลือกข้าราชการในสังกัดผู้มคีวามรู้ 
ความสามารถ มีความประพฤติดี และมผีลการปฏิบตัิงานดีเด่น หรือ
ปฏิบัติงานตามหลักคณุธรรม เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับกรม หรือระดับกระทรวง เชน่ 1)การคัดเลือกข้าราชการพลเรอืน
สามัญและเจ้าหน้าทีด่ีเด่นของส านักงาน ป.ป.ท. 2) การคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้รบัการเสริมสร้างและพัฒนาจากผูบ้ังคับบัญชาเพื่อให้รักษาวินัย 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.             
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในทุกสายงาน ย่อมจะต้องมีกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด รวมทั้งก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในงาน ดังนั้น การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาย่อมต้องมีชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เป็นผลงาน  
ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้อ่ืน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก ซึ่งจะช่วยในการ
พัฒนาคนและพัฒนางานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้เป็นอย่างดี การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้สามารถพัฒนาความรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนนิการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ จากการด าเนินการตามโครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างช่องทางส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้

ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาช่องทางการ

เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. จึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งเนื่องด้วยบุคลากรในสังกัด

สามารถเข้าถึงและน าองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิธิภาพการปฏิบัติได้

เป็นอย่างด ี

๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนนิการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท.  
เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้งานเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 
 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก     
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนา :    ที่ 2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ ปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ  มีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่มีระบบการถ่ายทอด

ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และองค์ความรู้

เฉพาะด้าน เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ซึ่งบุคลากรในสังกัดส านักงานามารถน าความรู้ต่าง ๆ  เหล่านั้นมาประยุกต์หรือน ามาใช้ได้

โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละสายงาน ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือรวบรวมให้กับบุคลากรในสังกัดสามารเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ได้โดยสะดวก 

๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับความรู้หลากหลายด้าน จากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความหลากหลายของข้อมูล เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร................. 
 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  :         การบ ารุงรักษาระบบเวบ็ไซต์ส านักงาน ป.ป.ท.     
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนา  :  ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  :  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)            
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :     ด าเนินการจ้าง       .    
ผู้ประสานงาน : นายนักสิทธิ์  อึ่งสกุล  โทรศัพท ์02 502 6320 ต่อ 1313           
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้เห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนา ปรับปรุงระบบต่างๆของส านักงาน เพื่อให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและให้บริการประชาชน ดังนั้นการบ ารุงรักษาและการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ความทันสมัย ครอบคลุมความต้องการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการปฏิบัติภารกิจและภาพลักษณ์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
๒.  วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดจ้างเพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิเคราะ ห์ ออกแบบและ
พัฒนาระบบเว็บไซต์ภายใน ภายนอกหน่วยงาน ที่สามารถรองรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ใช้เป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายใน บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูล
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการ รวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบเว็บไซตส์ านักงาน ป.ป.ท. 

มีการรวบรวมข้อมลู ความต้องการการใช้ระบบเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบ
และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบเว็บไซต์
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเว็บไซตร์องรับการเผยแพร่ข้อมลูและการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเว็บไซต์รองรับการเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ผ่านช่องทางที่สามารถ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน 
ป.ป.ท.  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาระบบรายงานตดิตามความก้าวหน้าและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : 3 การติดตามและประเมินผลด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา  : 1 เสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบระมาณของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน ๑ ระบบ   
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอร์โทรศัพท์ 085 4857634 

๑. วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
     2) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
๒.  วิธีการด าเนินการ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จา่ย
งบประมาณน าเข้าข้อมูลในระบบเป็นรายเดือนและน าเสนอผูบ้ริหาร 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม  เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการพัฒนาระบบรายงาน
ติดตามความกา้วหน้าและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. การรายงานผล
การด าเนินงานและผลการใช้จา่ย
งบประมาณที่มปีระสิทธิภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)        
    1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
    2) เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 

กองยุทธศาสตร์แผนงาน  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ธันวาคม  2564 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : แผนปฏิบัติการเร่ืองที่ 3 การติดตามและประเมินผลด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา  : แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับสนับสนนุการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : การจัดท าการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณและการจัดท าการ
ประเมินแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จา่งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site 
ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงาน  :   นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า   เบอร์โทรศัพท์ 085 4857634 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

     1) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

๒.  วิธีการด าเนินการ การจัดท าการประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและการจดัท าการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site ส านักงาน ป.ป.ท.  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
การเปิดเผยข้อมลูการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการประเมิน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่วข้องได้รับทราบผลการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการประเมินแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน เผยแพร่ผ่าน 
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
     1) ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

กองยุทธศาสตร์แผนงาน  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ธันวาคม  2564 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการในระดับพ้ืนที่และ
การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้า 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การติดตามและประเมินผลด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา  : แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ลงพื้นที่ติดตามและประชุมรวมทั้งการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 
ผู้ประสานงาน  :   นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า  เบอร์โทรศัพท์ 085 4857634 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  

     1) เพื่อเร่งรัด ติดตาม ผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนที่ตั้งไว้ 
     2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแกไ้ขไดท้ันท่วงที   

๒.  วิธีการด าเนินการ  
      1) ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข 
      2) ประชุมร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
      3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการติดตามความก้าวหนา้การ
ด าเนนิงานตามแผนงานบูรณาการใน
ระดับพืน้ที่และการด าเนนิงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. สว่นหน้า 

ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ก ากบั เร่งรัด ติดตามผลการด าเนนิงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบรูณาการต่อต้านทจุริตและ
ประพฤติมิชอบและส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการปฏบิัติงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณเปน็ไปตามแผนที่
ก าหนดไว ้

 
กองยุทธศาสตร์แผนงาน  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

ธันวาคม  2564 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองบริหารคดี 
 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : พัฒนาระบบฐานข้อมลูเรื่องกล่าวหารอ้งเรียน และการปกปิดข้อมลูผู้กลา่วหา  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 4  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :   ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคดีใหม้ีความถูกต้องเป็นปจัจุบนั  
ผู้ประสานงาน  : นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภมูิสริิ         โทรศัพท์    ๑๙๐๘  
 
๑. วัตถุประสงค์   
 ๑.๑ เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านคดีที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 ๑.๒ พัฒนา/ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในส่วนข้องผู้ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลของผู้กล่าวหา เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจในการด าเนินการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว 
 ๑.๓ สามารถน าข้อมูลในฐานข้อมูลด้านคดีไปวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณเ์รือ่งร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐั
ว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ 
๒.  วิธีการด าเนินการ   
 ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารคดี ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยบันทึก
ข้อมูลจากเอกสาร หรือจากการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของผู้กล่าวหาให้เป็นความลับ ส าหรับผู้กล่าวหาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลสว่นตัว 
เช่น การสร้างรหัสประจ าตัว  
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
การปรับปรุงฐานข้อมูลดา้นคดีของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ในระบบบรหิารคด ี

 
เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
และเป็นปจัจุบัน เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดท าทะเบียนและรหสัส าหรบัการ
ปกปิดข้อมูลของผู้กล่าวหาท่ีไม่ประสงค์
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

 
๑. สามารถคุ้มครองข้อมูลของผู้กล่าวหา สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการ
ด าเนินการ 
๒. สามารถค้นหาข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้จากการจัดท าทะเบยีน และรหัสประจ าตัว 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
 ๔.๑ ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์  
ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 
 ๔.๒ ส านักงาน ป.ป.ท. มีทะเบียนฐานข้อมูลของผู้กล่าวหาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลสว่นตัว ส าหรับการค้นหา ตรวจสอบ
ข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้ สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กล่าวหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมจัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน  
ผู้ประสานงาน  : นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ         โทรศัพท์    ๑๙๐๘  
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 

๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 
สามารถรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกล่าวหา เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล และส่งต่อ หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามที่
ร้องขอ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

กิจกรรมที่ 2 
จัดท ารูปเล่มคู่มือกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน  

 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) มีคู่มือกระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการไปถูกต้องตามกฎหมาย 
ผู้ประสานงาน  : นายวีระยุทธ หงษ์ด่านกลาง   เบอร์โทรศัพท์ 4๓๑๓ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน 
๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดประชุมคณะกรมาร ป.ป.ท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ
เตรียมการในการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการประชุม 

เพ่ือให้การเชิญประชุม การออกระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย และ
ระเบียบว่าด้วยการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

กิจกรรมที่ 2 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

1.สามารถประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน ตามที่ประธานกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ผู้อ านวยการกอง
บริหารคดี มอบหมาย 
2. เรื่องท่ีเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือแจกจ่ายไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องภายในกองบริหารคดี 
ผู้ประสานงาน  : นายวีระยุทธ หงษ์ด่านกลาง   เบอร์โทรศัพท์ 4๓๑๓ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานคณะกรรมการ กองบริหารคดี 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือรวบรวมกรณีศึกษาที่
ผ่านมา จากการอ านวยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มีร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ว่ าด้ วยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กิจกรรมที่ 2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ และผู้ที่ประสานงานในการจัดระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท ารคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

ผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว ไปใช้
ในการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
งบประมาณ  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของ ไม่ใช้งบประมาณ  
หน่วยงาน กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ลักษณะ/ วิธี การการด า เนินงาน  : ด า เนินการลงข้อมูลส านวนคดี เ พ่ือ พัฒนาระบบการบริหารคดี   
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ผู้ประสานงาน  : นางอนิสา เวกอรุณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๖๔ ๖๔๐๑ 
************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
๑. ส ารวจคดีทั้งหมดภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
๒. ออกแบบตารางข้อมูลส านวนคดีโดยค านึงถึงการน าประโยชน์จากข้อมูลมาใช้ ซึ่งน าตารางสถิติของ กบค. สา
รบบคดี ของส านักงาน ป.ป.ท. มาเป็นตัวตั้ง และสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ถึงการเรียกใช้ข้อมูล  
๓. เมื่อออกแบบตารางข้อมูลส านวนคดีเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงข้อมูลส านวนคดีย้อนหลัง และทดสอบตารางว่าสามารถ
ใช้งานได้จริงหรือไม ่
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 

 
≥๒,๐๐๐ เรื่อง 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  :  การจัดท าแผนประทุษกรรมคดีทุจรติในภาครัฐของรัฐวสิาหกิจ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   :  5  เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา  :  2  พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ด าเนินการเอง 
ผู้ประสานงาน  :  นางสาวสุธาสินี  เจริญสิทธ์ิ  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ   
   เบอร์โทรศัพท์  0 2502 6670-80 ต่อ 2301 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
 การด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐนั้น หากบุคคลนั้นมีต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ สังกัด หรือเป็นต าแหน่งที่มีกระบวนการหรือ
ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  เมื่อมีการกระท าความผิดในเรื่องลักษณะเดยีวกันจึงมีความเป็นไปไดท้ี่จะมีรปูแบบการกระท า
ความผิดในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ จะแตกต่างกันก็เพียงแต่มูลค่าความเสียหายเท่านั้น  

ประกอบกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  3 นั้น แต่ละหน่วยงานจะมี
กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยสามารถก าหนดขึ้นได้เองเพื่อใช้บังคับภายในหน่วยงานนั้น เนื่องจากมิได้
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานท่ีเป็นส่วนราชการต่าง ๆ  ดังนั้น หากได้มีการศึกษารูปแบบการ
กระท าความผิดในเรื่องที่มักเกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือตรวจสอบพบการกระท าความผิดเป็นจ านวนมาก  แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนประทุษ
กรรม และก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้คดีบรรลุผลส าเร็จ  สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ย่อมจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในเรื่องลักษณะเดียวกันแล้วจะสามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาศึกษาและก าหนดแผนงานคดีได้ครบถ้วน  ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานฯ หรือมอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบ 
 2. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 3. คัดเลือกกรณีตัวอย่างคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดท าแผนประทุษกรรม  
 4. เสนอแผนประทุษกรรมต่อผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เพื่อพิจารณา ตามล าดับ 
 5. แจ้งเวียนส านัก/กองที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การจัดท าแผนประทุษกรรม 
คดีทุจริตในภาครัฐของ
รัฐวิสาหกิจ 

กองปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 3 มีตัวอย่างแผนประทุษกรรมคดีทุจริต 
ในภาครัฐของรัฐวิสาหกจิ และบคุลากรของกองปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 3 และ
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานไตส่วนข้อเท็จจริง 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กองปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 3 มีตัวอย่างแผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท. เขต ๑.................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑  : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลกูจิตส านึก สรา้งการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกนัการทุจริตเชิงรุก  
แนวทางการพัฒนา  : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ลงพื้นทีช่ี้แจงท าความเข้าใจใน บทบาท ภารกิจ อ านาจ หนา้ที่ ของศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แนวทางปฏิบัติที่ดี กบัหนว่ยงาน/จังหวัด ภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที ่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี อันเปน็รากฐานแห่งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ ศอตช. 
-  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสงักัด ภายใต้การด าเนนิงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรื่นเกิด

ประสิทธิภาพ  
๒.  วิธีการด าเนินการ ลงพื้นทีช่ี้แจงท าความเข้าใจใน บทบาท ภารกิจ อ านาจ หนา้ที่ ของศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แนวทางปฏิบัติทีด่ี กับหน่วยงาน/จังหวดั ภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ 
 

ก าหนดผูรับผดิชอบเพื่อ วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ ของ ศอตช. ตามประเด็นทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าในตรงกัน และสามารถน าไปถ่ายทอดได้ในแนวทางเดียวกัน 

กิจกรรมที่ ๒ 
ลงพื้นที ่
 

ประสานกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด หรือหน่วยงานในพืน้ที่รบัผิดชอบ เพื่อให้ค าปรึกษา 
ชี้แจง อธิบาย บรรยาย ร่วมอภปิราย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  

กิจกรรมที่ ๓ ทบทวน สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
-  หน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหนา้ที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี อันเปน็รากฐานแห่งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ ศอตช. 
-  การปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด ภายใต้การด าเนินงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรืน่เกิดประสิทธิภาพ  

 
 
 



ภาคผนวก 2 - 28 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท. เขต ๑.................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน/โครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดท าระบบแจ้งเตือน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3  : บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับการแจ้งเตือน
หน่วยงานของรัฐ   
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ กรณีที่
มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / โครงการ /กิจกรรม 
- เพื่อให้มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ สง่ตอ่ให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และ
แจ้งเบาะแส  
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับการแจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่รับผดิชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ระดมความคดิเห็น/การจดัท า 

ก าหนดกระบวนงาน/โครงการ และมอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อจัดท า
การประเมินความเสีย่งการทุจรติ ตามคู่มือฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

กิจกรรมที่ ๒ 
การแจ้งเตือนเฝ้าระวัง 

การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานของรฐั เพื่อป้องกัน ระงับ ยับยั้ง  
การแจ้งข้อมูลไปยังภาคเีครือข่าย เพื่อร่วมเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส 

กิจกรรมที่ ๓ 
การทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
 - มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ กรณีที่มี
ความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / โครงการ /กิจกรรม 
- มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงตอ่การทุจริตในภาครัฐ ส่งต่อให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และแจ้ง
เบาะแส  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท. เขต ๑.................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุจริตในภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ……การระดมความคิดเห็นและจัดท าบทเรียนจากคดีทุจริตในภาครัฐ……...    
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์. 
- เพ่ือให้มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ/ วิธีการ/

เทคนิค/ ข้อพึงระวัง/ข้อควรปฏิบัติ  
- เพ่ือให้ผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าส านวนคดี  

๒.  วิธีการด าเนินการ................................................................................................................................................  
 ระดมความคิดเห็น ร่วมกันถอดบทเรียนจากคดีทุจริตในภาครัฐ เพ่ือจัดท าคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษ
กรรม คดีทุจริตในภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ระดมความคดิเห็น 

ก าหนดเรื่อง และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ถอดบทเรียน 

จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรม คดีทุจริตในภาครัฐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
การทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบ/ 
วิธีการ/เทคนิค/ ข้อพึงระวัง/ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท าส านวนคดี  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ส านักงาน ปปท. เขต ๓   

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การติดตามผลการด าเนนิการทางวินัยแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานต้นสงักัดด าเนินการ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : ๒.พัฒนาและยกระดบัมาตรการก ากบัการลงโทษวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสทิธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา  :    ๑.พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนนิการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.ก ากับการด าเนินการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการด าเนินงาน : หนังสือติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหนว่ยงานตน้สังกดั    
ผู้ประสานงาน  :           นางสาวฐาน์วิลัญช์ ค านึงเนตร   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๕ ๗๖๘๒ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
    ๑. เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัมีการด าเนินการตรวจสอบวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา/รอ้งเรียนมีการกระท าผิดวนิัย
จริงหรือไม่ 
    ๒. เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัได้ลงโทษกับเจา้หน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดวินัยอย่างจริงจงั 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
      ๑. ธุรการคดีจัดเก็บสถิติข้อมูลคดีของส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้หน่วยงานต้นสงักัดด าเนนิการ 
      ๒. นักสืบสวนสอบสวนเจ้าของคดีมีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดทุก  
๓ เดือน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ติดตามผลการด าเนนิการทางวนิัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานตน้สงักัดใน
คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานตน้สังกัดด าเนินการ 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเร่ือง 
ที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานตน้สงักัดมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการลงโทษเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่กระท าผิด 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ส านักงาน ปปท. เขต ๓   

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การติดตามผลการลงโทษทางวนิัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามมติชี้มูลความผิดของ    
                                     คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : ๒.พัฒนาและยกระดบัมาตรการก ากบัการลงโทษวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสทิธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา  :    ๑.พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนนิการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.ก ากับการด าเนินการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการด าเนินงาน : หนังสือติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหนว่ยงานตน้สังกดั    
ผู้ประสานงาน  :           นางสาวฐาน์วิลัญช์ ค านึงเนตร   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๕ ๗๖๘๒ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
    ๑.เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกัดได้ลงโทษกับเจา้หน้าที่ของรัฐทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลว่ากระท าผิดวินัย 
    ๒.เพื่อให้มีการบังคับใช้ กฎหมายตามมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างจริงจัง 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
      ๑. ธุรการคดีจัดเก็บสถิติข้อมูลคดีของส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการลงโทษทางวินัย 
      ๒. อนุกรรมการและเลขานุการ/พนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบ มีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตามการด าเนินการ  
ของหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษ หลังจากมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ๖๐ วัน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ติดตามผลการลงโทษทางวนิัยของหน่วยงานต้นสงักัดตามมติ
ชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเร่ืองที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท.มีมติชี้มูล 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานตน้สงักัดมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิดและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต 7 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระดับประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง           
ผู้ประสานงาน  : นางสาวภัทรณัท  ปานมณี เบอรโ์ทรศัพท์  034 272 338 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์

1.๑ เพ่ือทราบสถิติเรื่องร้องเรียนและจ านวนคดีในแต่ละจังหวัดแต่ละปี 
๑.๒ เพ่ือทราบสถิติเรื่องร้องเรียนตามประเภทหน่วยงานแต่ละปี 
1.๓ เพ่ือทราบสัดส่วนและกลุ่มของผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนทั่วไป  
1.๔ เพ่ือศึกษาพฤติการณ์ในการทุจริต และระดับต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
๑.๕ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและวิธีการ รูปแบบ ลักษณะของการกระท าความผิดในการจัดท าแผนป้องกัน

การทุจริตเฉพาะรูปแบบและวิธีการ 
1.๖ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
1.๗ เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการในการก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและการแจ้งเบาะแส

ร่วมกับหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต  
1.๘ เพ่ือยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อย่างเป็นมืออาชีพ 

๒.  วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการโดยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ปปท. เขต 7 ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 วางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการฯ  

 2.๒ ประสานงานหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูล 
 2.๓ จัดท าแบบส ารวจข้อมูล 
 2.4 ด าเนินโครงการ...ดังนี้ 

2.5 จัดส่งแบบส ารวจข้อมูล และประสานงานหน่วยงาน เพ่ือสอบถามและขอรับการสนับสนุนข้อมูล  
๒.6 ศึกษาข้อมูลการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร้องเรียนและการป้องกันการทุจริต 
2.7 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ สรุปผลการวิเคราะห์ 
2.8 จัดกิจกรรม โครงการ มาตรการตามหัวข้อ 
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- วิเคราะห์ผู้แจ้งเบาะ กลุ่มผู้แจ้งเบาะ เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มผู้แจ้งเบาะแสเป็นกลุ่มใด เพ่ือจัด
โครงการให้ความรู้ในการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าแบบส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการร้องเรียน 

- วิเคราะห์ผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือทราบกลุ่มของผู้ที่กระท าความผิด เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
เพ่ือเชื่อมโยงสาเหตุในการกระท าความผิด 

- วิเคราะห์หน่วยงานที่มีการกระท าการทุจริต และพิจารณาถึงความเสี่ยงในการทุจริต 
ในกระบวนการท างาน เพ่ือจัดท ามาตรการร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวในการป้องกันการทุจริต โดยจัดท ามาตรการ
เพ่ือให้พฤติกรรมในการทุจริตเรื่องเดิมหมดไปและประเมินความเสี่ยงพฤติกรรมกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 

- วิเคราะห์พฤติการณ์ในการกระท าการทุจริต เพ่ือทราบข้อมูล ลักษณะและรูปแบบประกอบกา
จัดท าแผนและมาตรการป้องกันการทุจริต 

- วิเคราะห์สถิติจังหวัดที่มีการะท าการทุจริต เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการโดยเร่งด่วน 
2.9 สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
2.10 น าผลการวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมโครงการตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ที่มีข้อมูลการทุจริต  เช่นการฝึกอบรมในด้านการต่อต้านการทุจริต 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ในความรับชอบของ เขต ๗ เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมและโครงการใน
การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้เข้าใจ
สาเหตุที่ท าให้ปัญหาเกิดขึ้น และสามารถน าไปศึกษา
แนวทาง มาตรการที่จะใช้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
อย่างเป็น ขั้นตอน เป็นการพัฒนาระบบการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก  

1. มีฐานข้อมูลรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ในความรับชอบของ เขต ๗  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การก าหนดกิจกรรมและโครงการในการแก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
2. สามารถพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีข้อมูลการกระท าทุจริตในพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : การพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2  : พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
 1.1  เพ่ือก าหนดและปรับปรุงขั้นตอนวิธีการด้านการด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
 1.2  เพ่ือเสริมสร้างการบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับ  
การลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก 2 - 35 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 3   : บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา  : บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง  
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ และเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ ส านักงาน ปปท. เขต 7 จึง
ได้ก าหนดจัดคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 36 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 4   : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากในปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตต้องใช้ความรวมเร็ว เพ่ือให้ทันต้อ
อายุความที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้นส านักงาน ปปท.เขต 7 จึงได้ก าหนดจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินคดีได้
อย่างรวอเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี
ให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

มีระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  การพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลทางอาญาและวินัยมีความรวดเร็ว แม่นย า 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

 




