
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
บทน ำ 

 

 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

(ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

(ฉบับปรับปรุง) 

 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

กันยำยน  256๔ 



บทน ำ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด าเนินการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ท. และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส านักงาน ป.ป.ท. 
กันยายน  256๔ 

  

  

 

 



บทสรุปผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามล าดับ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” โดยมียุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  ๑) ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน  
๒) ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  ๓) บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ๔) พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครอง
พยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว  ๕) พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน โดยมีเป้าประสงค์คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต
สูงขึ้น” และก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ คือ ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น ไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน  
 ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดตัวชี้วัด โครงการและการด าเนินการรองรับ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ๑) ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๑ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓ โครงการ/
กิจกรรม วงเงินงบประมาณ  ๓,๔๗๐,๘๐๐ บาท  
 ๒) ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐจ านวน ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๖ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ ๕,๑๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๓) บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๑ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท  



 
 ๔) พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๒ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน  
๔ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๙,๒๐๐ บาท  
 ๕) พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๕ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อน
จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม เป็นการด าเนินการโดยใช้งบประมาณปกติ  
 ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน ๖ ตัวชี้วัด  
มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณจ านวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 อีกท้ังยังมีแผนงาน/การด าเนินการของส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง ที่มีการด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายผู้บริหาร 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 จากการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้างต้นนี้ ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่การลดปัญหาการทุจรติ และ
ยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  
 
  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑ 
 

สำรบัญ 

รำยกำร หน้ำ 

วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
ประเดน็ยุทธศาสตร ์
เป้าหมายการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3 

ผังความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 / ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 256๕) /แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ / แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับ ยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. 

๖ 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ ๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภำคส่วน  ๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่๑   ๙ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่มีธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ 1๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2   1๔ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 1๖ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๒ 
 

รำยกำร หน้ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 2๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 ๒๗ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ๒๘ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแสและระบบงำนกำรข่ำว 3๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 3๒ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๓๓ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและบูรณำกำรกลไกกำรตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 ๓๗ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ๓๘ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรและสมรรถนะบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้ำงกำรรับรู้สู่ประชำชน ๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 ๔1 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ๔3 

แผนงำน/กำรด ำเนินกำรตำมขอบเขต หน้ำที่ และอ ำนำจ  
ที่นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕3 

  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 

วิสัยทัศน์  

“องค์กรที่เป็นเลิศในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครฐั เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” โดยมีที่มาจากกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ  

๑. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้เกิดความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรในด้านต่าง ๆ ทั้งศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีสมรรถนะสูงรองรับการท างานที่ในสภาวะกดดันและยากล าบากเพ่ือแก้ไขปัญห า 
การทจุริตให้มีประสิทธิภาพ  

๒. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การมุ่งเน้นผลักดันให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
และหน่วยงานในก ากับมีการพัฒนามาตรการวิธีการลดความเสี่ยงการทุจริต การป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิ ภาพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว
ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

๓. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หมายถึง การด าเนินการอย่างบูรณาการเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นที่ประจักษ์ ให้คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน และรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม 
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น 
6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔ 
 

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

“ชื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 
 

เป้ำประสงค์ 
 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรง

ของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น” 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 
  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕ 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้ำนกำรป้องกัน 

 การด าเนินการป้องกันเชิงรุก 

 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วน 

 ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 ยกระดับและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

 เสริมสร้างการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย                      
ภาคประชาชน 

 

ด้ำนกำรปรำบปรำม  

 สะสางคดีค้างเก่า 

 สร้างระบบงานข่าวกรองและจัดท าฐานเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ              
การทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

ด้ำนกำรป้องปรำม   

 การด าเนินการป้องปรามเชิงรุก 

 วางระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                      
ของประชาชน  

 ยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการป้องปรามเชิงรุก 
   

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมี                

ประสิทธิภาพ  

 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 

  
 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖ 
 

 

 

ผังควำมเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 /ยุทธศำสตร์ชำติ  /แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนกำรปฏิรูปประเทศ/ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-256๕)/แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

และแผนปฏิบัติกำร ระยะ 3 ปีของส ำนักงำน ป.ป.ท. พ.ศ. 2563-๒๕๖5  
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วิสัยทศัน์ : ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ให้มีมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
กำรบริหำรจัดกำรของ หน่วยงำน
ภำครัฐ และภำคเอกชนโดยเฉพำะ 
กำรปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง 
(Integrity) สุจริตของบุคลำกร 

ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภำยใต้กรอบ 
ธรรมำภิบำลและกำรกำกับกิจกำรที่ดี 

อย่ำงแท้จริง 

แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
เป้ำหมำย : กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำยภำพรวม : ประเทศไทยปลอดกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำย : ๑. ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม          
ของทกุภำคสว่น                          

ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำร   
คุ้มครองพยำน/ผูแ้จ้งเบำะแส      

และระบบงำนกำรข่ำว 

ขับเคลื่อนกำรท ำงำน            
ที่มีธรรมำภบิำล                 

ในหน่วยงำนภำครัฐ 

ปลกูจติส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้
และส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในทุกภำคส่วน 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นเลิศในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต” 
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พัฒนำและบูรณำกำร             
กลไกกำรตรวจสอบ ไต่สวน        

และบังคบัใชก้ฎหมำย 

พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรองคก์ร 
และสมรรถนะบคุลำกร             

เพื่อมุ่งสู่องคก์รสมรรถนะสูง 

ให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุน และให้ควำมรูแ้ก่
ประชำชนเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

รวมทั้งให้มีกฎหมำยในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกันเป็นพลังในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบำะแสเมื่อ

พบเห็นกำรกระท ำควำมผิดโดยรฐัมี
มำตรกำร สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้

ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล ข่ำวสำร 
ภำครัฐให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง

และตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนในกำร

ต่อต้ำน กำรทุจริตเพ่ือขจัดปัญหำกำร
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อกับ 

หน่วยงำนภำครฐั 

ยกระดับกำรบังคับใช้
มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำร
ทำงปกครอง หรือมำตรกำร
ทำงกฎหมำยต่อเจ้ำพนักงำน

ของรฐัที่ถูกกลำ่วหำวำ่
ประพฤติมิชอบหรือกระท ำ
กำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบอย่ำงเคร่งครัด 

ปรบัปรุงประสิทธภิำพกำรบังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำร
ยุติธรรมทกุขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟอ้งศำล พิพำกษำ) ทั้งแพง่

และอำญำให้รวดเร็ว รุนแรง เดด็ขำด เปน็ธรรมเสมอภำค
โดยเฉพำะ มีกำรจัดท ำและบรูณำกำรฐำนข้อมูลคดทีุจริตตลอดจน

เร่งรดักำรตดิตำมน ำทรพัย์สินทีเ่กิดจำกกำรกระท ำผดิทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศใหต้กเปน็ของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่
มีกฎหมำยที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกล ก็ให้เร่งบญัญตัิเพิ่มเติม 

ให้มีกลไกที่เหมำะสมในกำร
ประสำนงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับ

นโยบำย ยุทธศำสตร ์และกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร ์
เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันกำรทุจริต ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกัน 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพ          
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

ประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ กำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

6 

ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี                             
ผลกระทบต่อความมั่นคง 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๗ 
 

เป้ำหมำยผลผลิตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน    ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ         

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๕  
ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ :  

ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น** คะแนน ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ :   

๑. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  ลดลง** ร้อยละ ๑๐ 
๒. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต  ลดลง** ร้อยละ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : 
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** ร้อยละ ๕๐ 
๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. (๘๕ คะแนนขึ้นไป)** ร้อยละ ๘๐ 
๓. กระบวนการด าเนินคดี ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน** ร้อยละ ๒๕ 
4. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงาน ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน**  (ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) ร้อยละ ๔ 

  
** ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 

  

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๘ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ ๑   
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภำคส่วน 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ยุทธศำสตร์ชำติ /แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘  

ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๙ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภำคส่วน 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเปำ้หมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ทุกภำคส่วนได้รับกำรปลูก
จิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม
จริ ยธรรม ไม่ยอมรับและ 
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ กปก. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๐ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภำคส่วน 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร  
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงผลกระทบของกำรทจุริตประพฤติมชิอบ  
1.1 โครงการขับ เคลื่ อนการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
(งบบูรณาการ) 

๑,๖๒๑,๐๐๐ เครือข่ายภาคประชาสงัคม 
1,100 คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ภาคประชาสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกัน 
และเฝ้าระวังการทุจริต 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560  
2. ภาคประชาสังคมมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลกระทบของ
การทุจริต 
3. ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 
4. ภาคประชาสังคมมีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัยต์สุจริต เพื่อสร้างสังคมที่
ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 8๕ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภำพ  
1. ภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีองค์ความรู้และผ่านการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กปก. 
เขต 1-9 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๑ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร  
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

2. ภาคประชาสังคมมีวัฒนธรรม ค่านิยมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
- เชิงปริมำณ วัดจากจ านวนภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- เชิงคุณภำพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Pre Test และ Post Test  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2 โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
(งบบูรณาการ) 

๑,๘๔๙,๘๐๐ ภาคประชาสังคม 
๖๕๐ คน 

 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
1. ภาคประชาสังคมมีส่วนในการรณรงค์ต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตกับ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
2. มีแนวทางหรือรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
๑. ภาคประชาสังคม เกิดการตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจน 
ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  
๒. ภาคประชาสังคม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ปลุกจิตส านึกภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใส ไร้การทุจริต 
เพื่อไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  ภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
- เชิงคุณภำพ ภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีความรู้ความเข้าใจ 
ในภัยการทุจริต การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร 

กปก. 
เขต 1-9 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๒ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร  
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

- เชิงปริมำณ วัดจากจ านวนภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- เชิงคุณภำพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Post Test  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีร่ัฐ 
1.๓  การขับ เคลื่ อน  แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กิ จกรรมปฏิ รู ปที่ ส า คัญ  (BIG 

ROCK) เรื่อง   “นโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในสังกัดกระทรวง กรม 

จังหวัด ทั่วประเทศ 
(222 หน่วยงาน

ประกอบด้วย 146 กรม 
และ 76 จังหวัด        

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวง กรม จังหวัด) 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัด  มีการประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่ส่อไปในทางทุจริต 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัดมีจิตส านึกและวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ที่ส่อไป
ในทางทุจริต 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
เชิงปริมำณ    
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง กรม จังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
เชิงคุณภำพ    
ร้อยละ 75 ของผู้ เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผลฯ ไม่น้อยกว่า  
80 คะแนน  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
เชิงปริมำณ  
1. แบบทดสอบ 

กปก. 
ปปท. เขต 1-9 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๓ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร  
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

2. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๔ 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่มีธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ ยุทธศำสตร์ชำติ/ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 

หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต  
- ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ป้องกันการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๕ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่มีธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงำนของรัฐบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำลเพิ่มขึ้น 
โอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน
ของรัฐลดลง 
 

 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรของกำรด ำเนินกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีชี้วัด 
กำรรับรู้กำรทุจริต  
ระดับ ๑ น าเสนอมาตรการและแนวทางการยกระดับค่า CPI ต่อคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับ ๓ น าเสนอมาตรการและแนวทางการยกระดับค่า CPI ต่อคณะคณะกรรมการ
อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ระดับ ๕ น าเสนอมาตรการและแนวทางการยกระดับค่า CPI ต่อคณะรัฐมนตรี 

ระดับ 5   กยผ. 

๒. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ภำยใต้กำรก ำกับติดตำม
ของส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด ๗๖ จังหวัด ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก ากับ ติดตาม 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนน 

ขึ้นไป) 

กปก. 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมำตรกำร/แนวทำง/เครื่องมือ/กลไก/ 
งำนวิชำกำรเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/ปัจจัยการทุจริต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดท า
มาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการ 
ระดับ 3 น าเสนอรายงานผลการศึกษามาตรการฯ ต่อผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. 
ระดับ 5 เผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณชน  

ระดับ ๕ กปก. 

๔. จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง 
 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ กบค. 

๕. จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ำกระท ำกำรทุจริต ลดลง ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ กบค. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๖ 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๖. ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตภำครัฐ   
ระดับ ๑  พัฒนามาตรฐานคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับ ๓  ขับเคลื่อนและชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และ
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา) ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
ระดับ ๕  ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน
ภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ระดับ ๕ กอท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๗ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่มีธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้กระบวนกำรท ำงำนที่มีธรรมำภิบำลให้กับเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนภำครัฐ 
2 . ๑  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 
(งบบูรณาการ) 
 

๒,๒๑0,0๐๐ บุคลากรภาครัฐ ๑๔๔ หน่วยงาน 
และประชาชนทัว่ไป 

 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน/
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
- บุคลากรภาครัฐที่ เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ 
ที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับค่าคะแนน ITA ของหน่วยงานให้สูงขึ้น 
- ส านักงาน ป.ป.ท. มีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ให้ประชาชนทั่วไปครอบคลุมทุกระดับ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ   
มีหลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 3 หัวข้อ/
วิชา/เรื่อง  
- เชิงคุณภำพ   
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กปก. 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๘ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลจำกทุกภำคส่วน 
2.๒ การด าเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) 
 
 
 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและได้แนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปปฏิบัติ   
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ มีแนวทางให้หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
ไปปฏิบัติ โดยน าเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณา จ านวนอย่างน้อย 1 แนวทาง  
- เชิงคุณภำพ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. น าแนวทาง 
ไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินการ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กตท. 

2.๓ การพัฒนามาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถเป็นสมาชิก

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  

หน่วยงานอิสระ  
และองค์กรนอกภาครัฐ 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีแผนปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริตตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานความซื่อตรงของประเทศไทยระยะที่ 2 
ประจ าปี 2565 

กตท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๑๙ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ขององค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
Organization For Economic 
Cooperation and Development  
: OECD 

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน การป้องกัน
การทุจริตตามข้อแนะน าของ OECD ประจ าปี 2565 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  มีแผนปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตตามข้อเสนอแนะในรายงานความซื่อตรงของประเทศไทย
ระยะที่ 2 ประจ าปี 2565  
- เชิงคุณภำพ มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน 
การป้องกันการทุจริตตามข้อแนะน าของ OECD ประจ าปี 2565 
ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน การ
ป้องกันการทุจริตตามข้อแนะน าของ OECD ประจ าปี 2565 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒.๔ โครงการ “ก ากับ ติดตาม
หน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” 
 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑. ส่วนราชการระดับกรม  
    ๑๔๖ หน่วยงาน 
๒. จังหวัด ๗๖ จังหวัด  
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (Output) 
 ส่วนราชการระดับกรม ๑๔๖ หน่วยงาน และจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
เข้าร่วมการประเมิน และผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (มีค่าคะแนน 
ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท า
แนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
ลดโอกาสการทุ จริ ตและลดโอกาสการ ใ ห้หรื อ รับสิ นบน 

กปก. 
เขต ๑ - ๙ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๒๐ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ 
๑. ส่วนราชการระดับกรม ๑๔๖ หน่วยงาน และจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA (มีค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน  
- เชิงคุณภำพ 
  หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์ 
การประเมิน ITA และหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว้ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร   
ตามค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเสริมสร้ำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ  
2.๕ โครงการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตภาครัฐ 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐ เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) กอท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๒๑ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

ระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวสิาหกจิ 
องค์การมหาชน จังหวัด และ
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 

(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

จ านวน 400 หน่วยงาน  

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) หน่วยงานมีแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุ งเทพมหานคร 
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเชิงคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk 
Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิ เศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา) มีการจัดท าและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบมายังส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภำพ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิ เศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา) ที่จัดท าและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบมายังส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เชิ งคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk 
Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๒๒ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

วิธีกำรวัดผลโครงกำร  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒.๖ โครงการ “ขับเคลื่อนระบบ
เฝ้ า ระวั งการทุจริ ต เชิ ง รุก ใน
หน่วยงานภาครัฐ” 
 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
 
(งบบูรณาการ) 

๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนกลาง 
๒. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค   
๓. ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ราคากับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวชิาการ       
ผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๕. ศปท. จังหวัด ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ (๗๖ จังหวัด) 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการขยายผลในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๘ จงัหวัด 
๒. ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ เร่ือง 
๓. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้รับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 
๔. ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการอบรม
หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๕. ศปท.จังหวัด ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริต ป้องปราม
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านทุจริต” ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เชิงพื้นที่ทั่วประเทศ 
๒. การทุจริตในภาครัฐลดลง  ประชาชนมีความพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 

กปก. 
เขต ๑ - ๙ 
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กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๓. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น 
อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๔. หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
๕. กระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน และป้องปรามการทุจริตเชิงรุก 
ในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และเห็นผล
เป็นรูปธรรม 
๖. ศปท.จังหวัด สามารถร่วมสกัดกั้น หรือระงับยับยั้งการทุจริต 
ในจังหวัดได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ 
๑. จังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชงิรุก จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวัด 
๑. จังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวัด 
๒. ท าการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๙ เร่ือง 
๓. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 
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กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๔. ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรม
หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๕. ศปท.จังหวัด เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภำพ 
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. น ารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ไปขยายผลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต  
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต ๑-๙ เกิดกระบวนการเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทุจริต 
ในภาครัฐลดลง  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของหลักสูตรฯ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อตา้น
การทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมินของ
หลักสูตรฯ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของ ศปท. จังหวัดที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร   
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

2.๗ การขับเคลื่อนการด าเนิน 
การเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) 
 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
ส านักงาน ป.ป.ท. จัดท าข้อเสนอแนวทางและมาตรการในการ
ขับเคลื่อนให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และน ามาจัดท า Action plan เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานร่วมกันหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อน (Action plan) ได้รับการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ   
มีแนวทางและมาตรการ (Action plan) ในการขับเคลื่อนให้คะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้น  
- เชิงคุณภำพ   
มีการน าแนวทางและมาตรการ (Action plan) ในการขับเคลื่อน 
ให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นไปขับเคลื่อน 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร   
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

กยผ. 

2.๘ การขับเคลื่อนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการด าเนินงานโครงการขนาด
ใหญ่ 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐ เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
หน่วยงานของรัฐที่จัดท าค าของบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ 
ที่มีวงเงินสูง หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กยผ. 
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กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ เพื่อประกอบ 
การพิจารณาของส านักงบประมาณ  
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ส านักงบประมาณน าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ   
ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ  ส านักงาน ป.ป.ท. จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติ 
- เชิงคุณภำพ  หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบายตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร   
รายงานผลการด าเนินการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.๙ การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าแผนประทุษกรรม ส าหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลงานศึกษาและวิเคราะห์แผนประทุษกรรม 
จ านวน 10 เรื่อง 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนประทุษกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานทุกช่องทาง 
 

กปก. 
เขต 1 - 9 
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กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  
จ านวนผลงานศึกษาและวิเคราะห์แผนประทุษกรรม 10 เรื่อง  
- เชิงคุณภำพ  
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนประทุษกรรมผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานผลงานศึกษาและวิเคราะห์แผนประทุษกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ 3 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ ยุทธศำสตร์ชำติ/ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  

หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา  

ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ ๓ บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
สร้ำงกำรบูรณำกำรกำร 
มีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมและ
เอกชนให้มีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถเฝ้ำระวัง ติดตำม 
ตรวจสอบกำรทุจริต 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของเครือข่ำยภำครัฐและภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ 
กำรทุจริต 
 

ร้อยละ ๘๕ 
(จาก ๑,000 คน) 

กปก. 
 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๐ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภำคประชำสังคมและเอกชนให้มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  
๓.๑ โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. 
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ทุ จ ริ ต  “ PACC 
Connect” 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
(งบบูรณาการ) 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ประชาชนจากทุกภาคส่วน 
1,000 คน 

 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. มีหลักเกณฑ์ แนวทางในการก าหนดแกนน า
เครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ  และพื้นที่สีขาวต้นแบบ (ระดับต าบล) 
๒. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ เป็นกลไกในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต 
3. มีฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. มีแกนน าเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่ 
สีขาวต้นแบบตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ท. 
3. ภาคประชาสังคมมีจิตส านึก มีคุณธรรมและจริยธรรม และยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ   
1. มีหลักเกณฑ์ แนวทางในการก าหนดแกนน าเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ  

และพื้นที่สีขาวต้นแบบ จ านวน 1 ฉบับ 

กปก. 
ปปท. เขต ๑-๙ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๑ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

2. จ านวนภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 8๕  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. จ านวนพื้นที่สีขาวต้นแบบไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ต าบล 
- เชิงคุณภำพ   
เครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวัง 
การทุจริตในพื้นที่ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการและเป็นไปตามตัวชี้วัด  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.๒  โครงการ “ส่งเสริมการ
รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต” 
 
(งบบูรณาการ) 

300,0๐๐ เครือข่ายภาครัฐ 
๑๐๐ คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เกิดกลไกการส่งเสริมการรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การก าหนดประเด็นในการต่อต้านการทุจริต 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
กลุ่ม องค์กร มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมตัวกันร่วมกับกลุ่มเป้าหมายตามประเด็น
ต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า ๓ คร้ัง 
- เชิงคุณภำพ  
กลุ่ม องค์กรมีแนวทางและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตในแต่ละ
ประเด็นตามความเหมาะสมของบริบทและพื้นที่ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  

ปปท. เขต ๑ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๒ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและกำรแจ้งเบำะแสที่มีประสิทธิภำพ 
3.๓ โครงการประชาสัมพันธ ์
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับ 
นักลงทนุชาวต่างชาต ิ
 
(งบบูรณาการ) 
 
 
 
 

๒๕๐,000 ผู้บริหารระดับสูง  
ข้าราชการและผู้ที่เก่ียวข้อง

ในระดับกระทรวง กรม 
จังหวัดสถาบนัการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐอื่น 

ที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงตัวแทนภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม 
ที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งสิ้น 200 คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับ
นักลงทุนชาวต่างชาติ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
นักลงทุนชาวต่างชาติมีความรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ   
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภำพ   
ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรับรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุน
ชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
แบบทดสอบความรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กตท. 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๓ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแสและระบบงำนกำรข่ำว 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ ยุทธศำสตร์ชำติ/ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  

หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘ 

ยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา  
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๔ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแสและระบบงำนกำรข่ำว 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้
ป ร ะชำชนรวมตั ว กั น
ต่อต้ ำนและชี้ เ บำ ะแส  
โดยได้รับกำรคุ้มครอง
ตำมที่สิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ชี้เบำะแสหรือพยำนใน
ค ดี ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำข้อมูลกำรข่ำวมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต 
ระดับ ๑ บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง 
ระดับ 3 มีฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ระดับ ๕ เรื่องจากฐานข้อมูล ได้ถูกน าไปใช้ขยายผลหรือเป็นประเด็นน าสืบตรวจสอบเบื้องต้น 

ระดับ 5 ปปท. เขต ๙ 

2. ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนที่เข้ำระบบกำรคุ้มครองพยำน 
 

 

ร้อยละ 80 กอท. 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๕ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแสและระบบงำนกำรข่ำว 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบงำนคุม้ครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแส 
๔.๑ พัฒนาระบบการคุ้มครอง
พยาน/ผู้เบาะแส 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้ใช้ระบบคุ้มครองพยาน/ 
ผู้แจ้งเบาะแส 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะการคุ้มครองพยานจาก
ระบบได้ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ระบบการคุ้มครองพยานมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  มีระบบการคุ้มครองพยาน/ผู้เบาะแส 1 ระบบ 
- เชิงคุณภำพ มีการน าข้อมูลในระบบไปใช้ในการคุ้มครอง
พยาน/ผู้แจ้งเบาะแส 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กอท. 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรคุ้มครองพยำนผู้แจ้งเบำะแสในคดีทุจริตในภำครัฐ 
4.๒ โครงการบูรณาการงาน
คุ้ มครองพยานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
 
(งบบูรณาการ) 

๒50,๐๐0 
 

 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
ที่ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน และ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 50 คน 

 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ไปปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานอย่างถูกต้องเหมาะสม 

กอท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๖ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
- เชิงคุณภำพ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
เพิ่มข้ึนไมน้อยกว่าร้อยละ 75 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
แบบทดสอบ pre test Post test 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ   
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

กลยุทธ์ที่ ๓  กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรแจ้งเบำะแส/กำรข่ำวเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำทุจริตในภำครัฐ 
4.๓ โครงการ “ศูนย์บูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
 
(งบบูรณาการ) 

๑,๒๗๙,๒๐๐ หน่วยงานรัฐ  
เจ้าหน้าที่รัฐ  

ประชาชนกลุ่มธุรกิจองค์กรเอกชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
๑. จัดตั้งศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต 
ในจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นในส านักงาน ปปท. 
เขต ๙ 
๒. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปปท. เขต ๙ 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๗ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๓. ประมวลและวิ เคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริต
และประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ จ านวนฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์
ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
แลกเปลี่ยนและถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านการต่อต้านการทุจริต
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 
- เชิงคุณภำพ ร้อยละของเรื่องจากฐานข้อมูล ที่น าไปใช้ขยาย
ผลหรือเป็นประเด็นน าสืบตรวจสอบเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.๔ โครงการบูรณาการข้อมูล
การข่าวร้องเรียนแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ประชาชน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีการระบบและกระบวนงานในการวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริต 
ที่ได้รับเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ข้อมูลข่าวร้องเรียนแจ้งเบาะแสได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ มีข้อมูลข่าวสารแจ้งเบาะแส ไม่น้อยกว่า 40 เร่ือง 

กอท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๘ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภำพ น าแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว
มาใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ของเร่ือง
ที่ได้รับ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานการติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๓๙ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและบูรณำกำรกลไกกำรตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ 
 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  

หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต   
แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริต  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๐ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและบูรณำกำรกลไกกำรตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กำรตรวจสอบ ไต่สวนและ
บังคับใช้กฎหมำย  
มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว
และเป็นธรรม 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกฎหมำยน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ระดับ ๑ ทบทวน วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการพิจารณา  
ระดับ 3 ประชุมหารือคณะอนุกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพื่อทบทวนกฎหมายล าดับรอง 

ระดับ ๕ กกม. 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงวินัย/ปกครอง หรือกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  จำกข้อมูลที่ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตรำยงำน 
ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ 
ระดับ ๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะห์ 

ระดับ 5 กอท. 

๓. ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนแล้ว
เสร็จ** 

ร้อยละ 8๕ กบค. 

 ๔. กระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำกรอบเวลำปกติ  
ที่กฎหมำยก ำหนด ไม่เกิน** 

ร้อยละ ร้อยละ ๒๕ กบค. 

 ๕. จ ำนวนคดีอำญำที่หน่วยงำนไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลบั** ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

กกม. 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๑ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและบูรณำกำรกลไกกำรตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย กฎและระเบียบที่เกี่ยวกับกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
5.1 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ล า ดั บ ร อ ง ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต  พ .ศ . 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ผู้บริหาร  
ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
รายงานผลการประชุมเพื่อทบทวนกฎหมายล าดับรอง 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
กฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับการทบทวน
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  รายงานผลการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการหรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
- เชิงคุณภำพ กฎหมายล าดับรอง ได้รับการทบทวน 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กกม. 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรข้อมูลกำรทุจริตกับหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
5.2 โครงการการยกระดับการ
ด าเนินการตามมาตรการทางวินัย 
ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกหน่วยงาน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
- มีรายงานผลการรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการ

กอท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๒ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมีการยกระดับให้  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ มีการรายงานผลการรับรายงานผลการด าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท า
ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
หรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 คร้ัง 
-เชิงคุณภำพ การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
มีการยกระดับให้ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
มีการรายงานผลการรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อ



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๓ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ ๑ คร้ัง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๔ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยยุทธศำสตร์ที่ 6 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร และสมรรถนะบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้ำงกำรรับรู้สู่ประชำชน 
 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย/ ยุทธศำสตร์ชำติ/ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนกำรปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ (๑๐)  
หมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา  ๖๓  
หมวดที่ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 และ ๗๘ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนย่อยด้านการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  กลยุทธ์ ป้องกันการทุจริต  กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูป   - 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๕ 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร และสมรรถนะบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้ำงกำรรับรู้สู่ประชำชน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

พัฒนำประสิทธิภำพ
บุคลำกรและระบบกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อ
มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล และ
สร้ำงกำรรับรู้สู่ประชำชน 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับ 3 ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
ระดับ ๕ ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 5 กพร.  
 

๒. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 

ร้อยละ ๙0 สลธ. 

 ๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน 
ระดับ ๑ ส านักงาน ป.ป.ท. มี (ร่าง) แผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของ
ส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบาย
การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน 
ระดับ ๓ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่
ประชาชนของส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน รวมทั้งแจ้งเวียนให้กอง/
ส านัก ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ทราบ 
ระดับ ๕ ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่
ประชาชนของส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน มากกว่า ร้อยละ 80  

ระดับ 5 สลธ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๖ 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

256๕ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

 ๔. ส ำนักงำน ป.ป.ท. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA คะแนน 85 ศปท. 
 ๕. จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง** 

(จ านวนเร่ืองที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกลงโทษฐานทุจริต ลดลง (วนิัย) โดยให้รวมถึงกรณีที่
ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้ส านักงาน ป.ป.ท. พิจารณาโทษทางวนิัยด้วย) 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ สลธ. 

 ๖. จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต ลดลง** 
(เร่ืองที่ส านักงาน ป.ป.ช. ชี้มลูวา่เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. กระท าการทุจริตลดลง 
(อาญา)) 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ สลธ. 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๗ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรและสมรรถนะบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้ำงกำรรับรู้สู่ประชำชน 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรองค์กรให้มีประสทิธภิำพเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมมีสมรรถนะสูง 
6.๑ โครงการสั มมนา  เรื่ อ ง
นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 

๓๗๕,๐๐๐ ข้าราชการ 
และบุคลากร 

สังกัดส านักงาน ป.ป.ท.
300 คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ไม่น้อยกว่า 300 คน 
เชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และน านโยบายที่ได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติต่อไป 
2. ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการราย 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ  
3.หน่วยงานในสังกัดมีกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและค าของบประมาณ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ไม่น้อยกว่า 300 คน 
-เชิงคุณภำพ  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการราย 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กยผ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๘ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

6.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และระบบ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 

๔๐,๐๐๐ บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท.  

60 คน 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA และมีแผนการควบคุม
ภายใน 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์กรผ่านเกณฑ์ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ PMQA ๑ รางวัล 
- เชิงคุณภำพ   ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
ผลคะแนนการประเมินองค์กร ๔.๐ ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กพร. 

๖.๓ โครงการคุณธรรมสร้างสังคม 
ที่ดี ป.ป.ท.  
-  กิ จ ก ร รมจ ริ ย ธ ร รม พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตและศึกษาดูงาน 
-  กิจกรรมแลกเปลี่ ยน เรียนรู้
องค์กรคุณธรรม 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

120 คน 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติงาน และได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ มีบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 8๐ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๔๙ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

-เชิงคุณภำพ บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน และ
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
- เชิงปริมำณ วัดจากจ านวนบุคลากรในสังกัด ส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เชิงคุณภำพ วัดจากการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6.๔ โครงการขับ เคลื่ อนการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่ ง ใ สของส านั กงาน 
ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 

๕๒,๐๐๐ บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท.  

จ านวน ๕๕ คน 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกา ร
ด าเนินงานประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
โดยมีผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ มีบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 8
๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภำพ  ส านักงาน ป.ป.ท. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
โดยมีผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๐ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

- เชิงปริมำณ วัดจากจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เชิงคุณภำพ วัดจากค่าคะแนน ITA ของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๖.5 โครงการ “การประชุมเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.” 
 
(งบพืน้ฐาน) 

๔๗,๐๐๐ บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท.  

20 คน 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑ แผน 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน ๑ แผน 
- เชิงคุณภำพ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส าหรับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
- เชิงปริมำณ วัดจากจ านวนแผนปฏิบัติการฯ 
- เชิงคุณภำพ วัดจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนด 

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๑ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำ บุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 
6.๖ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง 
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติงาน” 
 
(งบพื้นฐาน) 

๑๐๐,๐๐๐ บุคลากร 
ของส านักงาน ป.ป.ท.  
ทั้งในส่วนกลางและ 

เขตพื้นที่ 
๖0 คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
และตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
-เชิงคุณภำพ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเพิ่มมากขึ้น 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สลธ. 

6.๗ โครงการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 

๑๒0,0๐0 ข้าราชการในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.  

13 คน 
 

 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ 
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือจากประชาชน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ  

สลธ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๒ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

บุคลากรในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
-เชิงคุณภำพ  
1. บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้ารับการอบรมทุกคน ผ่านการ
ฝึกอบรม 
2. มีการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมเผยแพร่ภายในองค์กร 
วิธีวัดผลโครงกำร  
รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6.๘ โครงการอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริต

ของส านักงาน ป.ป.ท. 
๖๐ คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
ป้องกันการทุจริต และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับเก่ียวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิค
ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากเป้าหมาย 60 คน) 
- เชิงคุณภำพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
แบบทดสอบและรายงานสรปุผลการด าเนนิโครงการ 

กปก. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๓ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

6 .9  โ ค ร ง ก า รฝึ ก อบ รม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

๖๖,๐๐๐ เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 ๖๐ คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  
ในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
- เชิงปริมำณ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน 
- เชิงคุณภำพ ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศทส. 

๖.๑0 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 
(โครงการส าคัญของส านักงาน 
ป.ป.ท.) 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

๘๐๐,๐๐๐ บุคลากรในสงักัด
ส านักงาน ป.ป.ท  
หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 75 คน 
 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท หรือผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินการ
ในระบบไต่สวนและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ ๒”  
๒. หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ ๑”  
๓. หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.”  
๔. หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานปราบปราม 
การทุจริต 
๕. หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต 

สลธ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๔ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๖. หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการท างานส าหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ในสายงานสนับสนุนของส านักงาน ป.ป.ท.  
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ผู้ เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ 
การทุจริต  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ  มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภำพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรทักษะและมีผลกำรปฏิบัตงิำนที่ดี 
๖.๑๑ ระบบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนนิของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักงาน ป.ป.ท. เป้ำหมำยเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการวางแผน ก าหนดทิศทาง นโยบาย และประกอบการตัดสินใจได้ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ  
มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินของส านักงาน ป.ป.ท. 

กยผ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๕ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

-เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน
ของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  
รายงานผลการด าเนนิงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะและมผีลกำรปฏิบตัิงำนที่ดี 
6 . ๑ ๒  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 

120,๐00 ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  
ในสังกัดส านักงาน 

ป.ป.ท. 
๕๐ คน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามรูปแบบและ
วิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน  
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- เชิงปริมำณ 
1. จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการฯ ได้มากกว่า ๑ กิจกรรม  
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร  ประเมินผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้
งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

สลธ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๖ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภำพ  มีรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ และข้อเสนอ
ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นรายกิจกรรม เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณา  
วิธีกำรวัดผลโครงกำร ประเมินผลจากการรายงานผลด าเนินการจัดกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจ และกำรด ำเนินงำนสู่ประชำชน   
6.๑๓ โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
ประชาชน 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนทั่วไป 
๒. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม 
๓. สื่อมวลชน 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวม ๒ กิจกรรม/
โครงการ 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงาน
ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริต อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
-เชิงปริมำณ  จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
-เชิงคุณภำพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

สลธ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๗ 
 

กลยุทธ ์
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยตัวชีว้ัด 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

วิธีวัดผลโครงกำร  
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๘ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินกำรตำมขอบเขต หน้ำที่ และอ ำนำจ ที่นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากจะขับเคลื่อนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณแล้ว 
หน่วยงานภายในของส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ตามขอบเขต ภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ซึ่งได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ          
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ วิธีการ และข้อสั่งการต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร รวมถึงงานที่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ขอความร่วมมือหรือร้องขอให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงเห็นควรที่จะแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ตามขอบเขต หน้าที่ และอ านาจของ
ส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรงที่นอกเหนือจากการด าเนินการตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้   



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๕๙ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำนตำมขอบเขต หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงำนขึ้นตรง   

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร 
กำรลดระยะเวลำกำรด ำเนินคดีทุจริต
ตำมขนำดของคด ี

ส านักงาน ป.ป.ท. ไดด้ าเนนิการตาม
roadmap การด าเนินการลดระยะเวลาการ
ด าเนินคดีทจุริตตามขนาดของคดี 
(เป้าหมายขั้นสูง) 

- ก าหนดขนาดของคดี ค านิยามและขอบเขตของขนาดคดี 
- ก าหนดขั้นตอนการท างานและกรอบระยะเวลาของคดีและขนาด 

พร้อมทั้งประกาศให้ทราบ 
- สรุปผลการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลด

ระยะเวลาในแต่ละขนาดของคดี 

กบค. 

กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนของ
ประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 

จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐลดลง (รบัจาก ระบบ ศอตช.) 
ร้อยละ 10  
จากผลการด าเนินงานในปี 2564  
(เป้าหมายขั้นสูง) 

- รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
- จัดเก็บสถิติ 
- รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน  

กอท. 

กำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำที่คณะกรรมกำร ป.ป.ท.  
มีควำมเห็นสอดคล้อง 

จ านวนเร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย 
มีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน ป.ป.ท. 
เมื่อเทียบกับจ านวนเร่ืองไต่สวนแล้วเสร็จ 
และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85.16 (เป้าหมายขั้นสงู) 

- เสนอเรื่องไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อวินิจฉัยและชี้มูลความผิด 
- รวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีความสอดคล้อง 

กับส านักงาน ป.ป.ท. 
- สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีความเห็นสอดคล้อง 

กบค. 

กำรจัดท ำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ
ตำมหลักเกณฑ ์one map  
 
Joint KPI  
(ภำยในกระทรวง / ข้ำมกระทรวง) 

มีการจัดท าเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตาม
หลักเกณฑ์ one map จ านวน 2๒ จังหวัด
และเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณา 
(เป้าหมายขั้นสูง) 

- วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ  

- เสนอผลการด าเนินการต่อ 
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
- คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
- ครม.  

คณะท างาน 
one map 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๐ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กำรด ำเนินงำนตำมขอบเขต หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงำนขึ้นตรง 
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้  KM พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะของ

องค์การ 
- ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน KM 

ขององค์กรและจัดท าแผนการขับเคลื่อน KM ของส านักงานฯ 
- สื่อสารแผนให้ทุกหน่วยงานทราบและน าสู่การปฏิบัติ 
- ก าหนดประเด็นการการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

- ทุกหน่วยงานต้องบ่งชี้ความรู้ (คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นที่จะ
ด าเนินการในปี 2565 หน่วยงานละ 1 เรื่อง/สร้างองค์ความรู้
และแสวงหาความรู้/แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหรือ
ภายนอกองค์กร /น าความรู้ที่จัดท าขึ้นไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผล 

- สรุปผลการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

กพร. 

กำรขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดขององค์กร 

ผลักดันตัวชี้วัดขององค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร (ส ำนักงำนฯ) 
- ก าหนด (ร่าง) ตัวชี้วัดของส านักงาน ป.ป.ท. เสนอต่อส านักงาน 

ก.พ.ร. 
- เจรจาตัวชี้วัดกับคณะกรรมการฯ จนได้ข้อยุติ 
- สื่อสารตัวชี้วัดขององค์กรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ และ

ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานเพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน/ ให้ค าปรึกษา/ให้การสนับสนุนเพื่อให้   

การขับเคลื่อนตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป็นรายไตรมาส   
หรือรายเดือนส าหรับตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม   
เป้าหมายที่ก าหนด หรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่    
สามารถควบคุมได้ ) 

กพร. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๑ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

- สรุป ประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอผู้บริหาร และ
รายงานต่อส านักงาน ก.พ.ร. ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน (ทุกหน่วยงำน) 
- ก าหนดกรอบการประเมินผล สื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อม

เจรจาตัวชี้วัดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อหาข้อยุติ 
- ลงนามค ารับรองฯ  
- ติดตามผลการด าเนินงาน/ให้ค าปรึกษา ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
- ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอผู้บริหาร และ

แจ้งกลับหน่วยงานเพื่อทราบ 
กำรด ำเนินกำรป้องปรำมเชิงรกุ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ส านักงาน ป.ป.ท. 

ได้รับเร่ืองภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  
(เลข ศอตช.) ด าเนินการป้องปรามเชิงรุก 
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

- รับเรื่องร้องเรียน / ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
- รายงานผลการด าเนินการ 

กอท./กยผ/
กบค./กปก. 

กำรติดตำมและวิเครำะห์ข้อมูลคดี 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
 

จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
- ชี้แจงก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
- สรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ และน ามา

วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

กยผ. 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบตักิารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านกังาน ป.ป.ท. 

- ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เก่ียวข้อง 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท 
- แก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสมบูรณ์  

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๒ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

- น าเสนอเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท ใช้เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

- ก ากับ ติดตาม และจัดท าสรุปผลการด าเนินการรายงานผู้บริหาร
รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

แผนป้องกันและส่งเสริมคุณธรรม 
ส ำนักงำน ป.ป.ท.  

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนป้องกนัและสง่เสริม
คุณธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. 

- ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่เก่ียวข้อง 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนป้องกันและส่งเสริมคุณธรรม 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
- แก้ไข ปรับปรุงแผนป้องกันและส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. 

ให้มีความสมบูรณ์  
- น าเสนอเพื่อขออนุมัติแผนป้องกันและส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน 

ป.ป.ท. ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และแจ้งเวียนหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

- ก ากับ ติดตาม และจัดท าสรุปผลการด าเนินการรายงานผู้บริหาร
รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ศปท. 

กำรขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ 

ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ 

- ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
- จั ดประชุ มชี้ แ จ งสร้ า งความรู้ ค ว าม เข้ า ใ จหลั ก เกณฑ์และ 

แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบให้กับหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

- หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ก าหนด 

- ศปท. ก ากับ ติดตาม วิเคราะห์ สรุปรวบรวมเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และเสนอต่อกรมการศาสนา 

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๓ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กำรส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควำมรู้
เกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
คุณธรรม  มาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน 

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางการเผยแพร่ 
ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน โดยการชี้แจงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมถึง 
การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรม 

ศปท. 

รำยงำนวินัย 
 

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผ่านระบบรายงานร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

- รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผ่านระบบ
รายงานร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกเดือน 

- มีการสรุปรายงาน วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติคดีทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ท. เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ศปท. 

กำรประเมิน วิเครำะห์ผลคะแนน 
กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. (ITA) 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับผลการประเมิน ITA 
ในระดับ AA  คือ มีคะแนน ๙๕ คะแนน 
ขึ้นไป  

- ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

- ชี้แจงเกณฑ์แนวทางการประเมิน ITA/การตอบแบบประเมิน ITA 
- มีคณะท างานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนให้
การประเมินของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

- ชี้แจงผู้บริหารให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินการ  การน าข้อมูลลงในระบบ ITAS  และการอนุมัติข้อมูล
ก่อนส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากในการส่งข้อมูลจะต้องผ่านการ
เห็นชอบจากผู้บริหารในระบบก่อนทุกคร้ัง 

- จัดประชุมชี้แจงส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรงเพื่อท าความ
เข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ และมอบหมายภารกิจ 

ศปท. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๔ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละตัวชี้วัดให้ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง
รับผิดชอบ โดย ศปท. มีหน้าที่ในการก ากับและติดตามความคืบหน้า 

- จัดท าข้อมูล และก ากับติดตามข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เนื่องจาก ITA  
มีการจัดเก็บเครื่องอยู่ ๓ เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่ง
แต่ละตัวจะมีก าหนดเวลาการจัดเก็บข้อมูลไม่พร้อมกัน 

- ประสานงานกับส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาลงในระบบ ITAS  

- ตอบข้อมูลในส่วน IIT , EIT และ OIT  
- ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA 
- วิเคราะห์และประมวลผลคะแนน ITA ในแต่ละตัวชี้วัดการประเมิน 

เพื่อสรุปผลการด าเนินการของส านักงานฯ และเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาเพื่อจัดท าเป็นมาตรการในการยกระดับ ITA ในปีต่อไป  

กำรจัดท ำ ทบทวนแผนปฏิบตักิำร
ดิจิทัล ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบตักิารดิจิทัล 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ความต้องการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า 
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมสนับสนุน 
สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน  
มีรายละเอียดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อใช้ในการด าเนินการด้านงบประมาณต่อไป 

ศทส. 

กำรวิเครำะห์กระบวนงำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีกระบวนงานที่บูรณาการ
งานที่เก่ียวข้องอย่างมปีระสิทธภิาพ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ความต้องการที่เกี่ยวข้อง ทบทวน
กระบวนงาน พร้อมทั้งสนับสนุนผู้บริหาร เจ้าของกระบวนงานในการ
ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

ศทส. 



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๕ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

กำรจัดท ำแผนควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีการประกาศแผนความ
มั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
องค์กร 

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อทบทวน 
ปรับปรุงหรือจัดท าแผนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย การบริหาร
จัดการความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 แผน 

ศทส. 

กำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำน 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบตัิงานและ 
การจัดการองค์กร  

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ความต้องการ กระบวนงาน ออกแบบ
พัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
และการจัดการองค์กร ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 ระบบ 

ศทส. 

แผนพัฒนำโครงสร้ำงกรอบ
อัตรำก ำลังของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

มีแนวทางพัฒนากรอบอัตราก าลั งและ 
มีข้อเสนอในการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  

 

- ก าหนดร่างนโยบายและแนวทางการพัฒนากรอบอัตราก าลัง  
ในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง/ประเภทบริหาร 

- ร่างนโยบายและแนวทางการพัฒนากรอบอัตราก าลังฯ ผ่านความ
เห็นชอบของคณะท างานพิจารณาก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง และ
ต าแหน่งประเภทบริหารในส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงได้รับความ
เห็นชอบจากเลขาธิการฯ 

- จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของส านักงาน ป.ป.ท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายและแนวทางการ
พัฒนากรอบอัตราก าลังฯ  

- ด าเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของส านักงาน 
ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- มีข้อเสนอในการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึน้
ไป/อ านวยการสูง /บริหารระดับต้นขึ้นไป เพื่อเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้ 

สลธ.  



แผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)   ๖๖ 
 

แผนงำน/กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

11 หน่วยรับตรวจ (ตามแผนการตรวจสอบ) 
น าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุง
การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- วางแผนการตรวจสอบ/ลงพื้นที่ 
- สรุปผลและจัดท ารายงานการตรวจสอบพร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 
- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 

กตน. 

แผนกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส านักงาน ปปท. เขต ๑-๙ น าข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการไปปรับปรุงการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

- จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- วางแผนการตรวจสอบ/ลงพื้นที่ 
- สรุปผลและจัดท ารายงานการตรวจสอบพร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ 
- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

กตน. 

กำรเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ส ำนักงำน ป.ป.ท.  
ผ่ำนเว็บไซต ์

การบริหารงานของส านักงาน ป .ป .ท .  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท ปรากฏบน
เว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 

- จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จัดท าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กยผ. 

มำตรกำรทำงวินัยในกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีข้ำรำชกำรหรอื
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ซึ่งถกูกลำ่วหำว่ำประพฤติมิชอบ
หรือกระท ำกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้บังคับใช้มาตรการทาง
วินัยเป็นไปตามกฎ ระเบียบ สามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการ
สืบสวนข้อ เท็ จจริ ง  ต่อ เลขาธิกา รคณะ 
กรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

- ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการ
สืบสวนข้อเท็จจริง  

- เสนอข้อร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา
ได้ภายใน ๗ วัน  

 

สลธ. 
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