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ค าน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้ “ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ส านักงาน ป.ป.ท. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี         
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้             
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนโยบายหลัก การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบททางกฎหมาย    
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม อีกทั้ง ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. ผู้รับบริการ และค านึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีของส านักงาน ป.ป.ท. อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” 
ต่อไป  
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 25๖6 - 
2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 

 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่ท าลายความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ 
และส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความส าคัญและต้องแก้ไขเร่งด่วน จึงบรรจุเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐ รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตในภาครัฐในปัจจุบัน และได้วิเคราะห์ถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นน้ า – 
กลางน้ า – ปลายน้ า 

และจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI)  โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยถูกประเมิน CPI ใน ๙ แหล่งข้อมูล  
(จากทั้งหมด 13 แหล่งข้อมูล) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ จาก 100 คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐๔ จาก
จ านวน ๑8๐ ประเทศ ซึ่ง ค่าคะแนน CPI มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการยกระดับค่า CPI ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน  2563 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องก าหนดให้มีแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้เป็น
แผนชี้น าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐให้มีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนต่อไป       
ในอนาคต โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 
วิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” 

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

ป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” โดยมีที่มาจากกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ  
๑. สังคมธรรมภิบาล (Integrity Sociaty) เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักมากข้ึน 

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาครัฐที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบ      
ต่อสังคม (Responsibility) และพร้อมให้ประชาชนหรือทุกภาคส่วนตรวจสอบ (Acountability) การด าเนินการ
ของภาครัฐได้แสดงถึงความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนามาตรการ วิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต ยกระดับมาตรการ
ก ากับลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้การป้องกัน    
การทุจริตมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว 

๓. การสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน หมายถึง ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 
ยอมรับ และศรัทธาในส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ท. ในการร่วม   
แจ้งเบาะแสตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริตอันเป็นผลให้การทุจริตในภาครัฐลดลงได้  
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็ง     

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

ค าอธิบาย  
1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการ และสร้างความเข้มแข็ง

ให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ หมายถึง ผลักดัน ส่งเสริม กระตุ้น ให้ส่วนราชการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการปฏิบัติงานโดยน าหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการเพ่ือสร้างความโปร่งใสและลดการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
และส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี เป็นข้าราชการที่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่พวกพ้อง   
ที่เป็นบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติตนหรือ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

๒. ก ากับ ขับเคลื่อน และยกระดับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว 
จริงจัง หมายถึง การก ากับการด าเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดทางวินัย
อย่างจริงจัง และศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือยกระดับการด าเนินการให้ข้าราชการมีความเกรงกลัวที่จะกระท า
ความผิดทางวินัย 

๓. บูรณาการเพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ระบบราชการ หมายถึง ส่งเสริมให้มีการด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินการ โดยการแสวงหาความ
ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๔. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
ประสานความร่วมมือ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางคดีการทุจริตด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง และพัฒนานวัตกรรมในการ
ด าเนินคดทีุจริตให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ หมายถึง พัฒนาและ
เพ่ิมเติมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความทันสมัย        
อ านวยความสะดวกให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องเหมาะสมตามภารกิจอ านาจหน้าที่ 
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ค่านิยมร่วม  
“ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 

ค าอธิบาย  

ชื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
ซื่อสัตย์ คือ การรู้จักยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การยึดมั่นสัญญาในความสัตย์จริง ความเที่ยงธรรม 

ปราศจากอคติ ทั้งยังหมายรวมถึงการไม่คิดทรยศไม่คดโกง และไม่หลอกลวง อันเป็นการแสดงออกทางวาจา
และความคิด ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงภายในจิตใจของมนุษย์ผู้นั้น 

สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ความประพฤติที่เป็นไปตามท านองคลองธรรม และการกระท า    
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน อันเป็นการแสดงออกทางกายภาพ      
ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการกระท าภายนอกและการด ารงตนของมนุษย์ผู้นั้น 

ด้วยเหตุนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานของความดีงามทั้งปวง ซึ่งจ าเป็นต่อ
ทุกสังคมเพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน     
จนก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกนานัปการ 

จิตอาสา (Public Mind) 
การมีจิตส านึกตระหนักรู้ถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ และค านึงถึงสังคม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อตนเอง
และผู้อ่ืน รวมถึงพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ด้วยเหตุนี้ จิตอาสา จึงเป็นคุณธรรมที่ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้าง
สมดุลแห่งความสุข ความปรารถนาดี ให้เกิดข้ึนในสังคม 

สามัคคี (Together) 
ความพร้อมเพรียง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุผลตามที่

ต้องการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับเหตุผล ยอมรับความ
หลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยิ่งแก่หมู่คณะ เพราะถ้าหากหมู่คณะมีความสามัคคีกันแล้ว 
ย่อมจะท าให้กิจการที่ท าประสบความส าเร็จและก่อให้เกิดความสงบสุขความเจริญขึ้นแก่สังคมนั้น 

ด้วยเหตุนี้  ความสามัคคีจึงเป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนที่อยู่รวมกันจ าเป็น 
ต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้องน ามาใช้อยู่สม่ าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานด้ วยความตั้งใจดี  
ด้วยความสามัคคี และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็ส าเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง 

มืออาชีพ (Professional) 
การท าการงานสิ่งใดก็ตามที่กระท าด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และรอบรู้  

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ การท างานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการท างานที่คนท าต้องรู้ถึงที่มา สาเหตุ รู้ว่า
ต้องกระท าสิ่งใด ใช้วิธีการอย่างไร ต้องรู้กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่า จะเกิดปัญหาอะไร ที่ไหน 
เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไข 

ด้วยเหตุนี้  มืออาชีพ จึงเป็นค ากล่าวถึงคุณธรรมที่ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้ งใจ 
เพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน กล้าเผชิญอุปสรรค ไม่ท้อถอย แก้ปัญหา  
จนเกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริบูรณ์ 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๔ - 

เป้าประสงค์ 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบงานป้องกันการ

ทุจริตเชิงรุก พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง” 

 
แผนปฏิบัติราชการ ๕ เรื่อง ได้แก่  
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน           

ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับ     

การเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ “ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน หรือ อยู่ในล าดับ ๔๓ จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (แผนระดับท่ี ๑)  
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย        

ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นประเด็นส าคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรัก
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชน       
ทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็น
ระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง         
โดยปัญหาความม่ันคงเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

(1) เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ  
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(1.3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
(1.4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการ

ยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  
(1.5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากเป้าหมายจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจะเน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย      
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต        
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ  
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย

และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง  
และเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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(2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง 
มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(2.1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

(2.1.4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

(2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและ เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน           
โดยมีแนวทางดังนี้ 

(2.2.๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
(2.2.2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(2.2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(2.2.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
(2.3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบ   
ของประเทศ ให้มีความพร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ ไข   
และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิต ิทุกรูปแบบ และทุกระดับแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางดังนี้ 

(2.3.1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(2.3.2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ  กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ  
และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 

(2.3.3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

(2.4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีจะรองรับปัญหาร่วมกันได้ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.4.1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(2.4.2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
(2.4.3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
(2.5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้

กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศ
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ                



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๗ - 

มีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
รับผิดชอบทัง้หลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.5.1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง     
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

(2.5.2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศในมิติอ่ืน ๆ 

(2.5.3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ      
ด้านความมั่นคง 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงาน ป.ป.ท.          

เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่า
กิจกรรมการด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อย่างน้อยร้อยละ ๑๐  

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน           
มีขีดสมรรถะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม      
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า      
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย 
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วม
พลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 

(1) เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ  

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(1.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1.4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
จากเป้าหมายจะเหน็ได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐจะยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” กล่าวคือ 
๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศ  



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๘ - 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ   และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส : หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

(2.1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  : การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเต็น เชิงภารกิจ   
และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลกาด าเนินงานทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.๒.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(2.2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2.2.3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
(2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ    

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ :  พร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญ 
และการกระจายอ านาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(2.3.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(2.3.3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและส่งเสริมบทบาทชุมชน

ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
(2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย :  ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายชับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต       
โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ 

(2.4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
(2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ :  ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ      
โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถ
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สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มี
ระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มี
จิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.5.๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
(2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน             

มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน

ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.6.1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย       
ที่  เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม     
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 

(2.6.2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชน
ทราบ 

(2.6.3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ   
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
ระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว  

(2.6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ : จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เ อ้ือต่อ            
การด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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(2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น : 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหสื่อมล้ าด้านต่างๆ เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

(2.7.2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
(2.7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2.8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค : มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวย
ความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีความร่วมมือที่ดี 
บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

(2.8.1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและ   
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พ่ึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

(2.8.2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกัน
ในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 

(2.8.3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

(2.8.4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

(2.8.5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เมื่อศึกษา        
โดยละเอียดแล้ว จะพบว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นมีประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยตรง ๑ ประเด็น กล่าวคือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต  และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ  

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๑ - 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นแผนปฏิบัติการ

เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรมการด าเนินการของ
ส านักงาน ป.ป.ท. จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
2.2.๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. 2561 – 2580) 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปีของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรมการด าเนินการของ
ส านักงาน ป.ป.ท. จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐   

(1.2) แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
แนวทางการพัฒนา เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  

ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑0 ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่
บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือการวิเคราะห์และระบุ
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามล าดับความเร่งด่วน
ของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายของแผนย่อย “ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น” 
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 

สถิติจ านวนเหตุ
รุนแรง/สูญเสีย 
 

ลดลงร้อยละ  
20 ต่อปี 

เหตุการณ์ 
ความรุนแรงยุติ 
ภายในปี 2570 

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง 

ทุกกรณี 

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง 

ทุกกรณี 
 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
โดยแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปีของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรมการด าเนินการของ
ส านักงาน ป.ป.ท. จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง อย่างน้อยร้อยละ 25   



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๒ - 

(๒) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
(2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมาย “ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในล าดับ 1 ใน 20 หรือมีคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายใน
ช่วงปี พ.ศ. 2576 - 2580  

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
อันดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต  
(CPI Index)  

ของประเทศไทย 

อันดับ ๕๔ 
ไม่ต่ ากว่า  

๕๐ คะแนน 

อันดับ ๔๓ 
ไม่ต่ ากว่า  

๕๗ คะแนน 

อันดับ ๓๒ 
ไม่ต่ ากว่า  

๖๒ คะแนน 

อันดับ ๒๐ 
ไม่ต่ ากว่า  

      73 คะแนน 

 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท                         
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปีของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรมการด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. 
จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕  

(2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน     
การทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย โดยสรุป ดังนี้  

แผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา มีดังนี้  
๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม

สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการ
ปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียน  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา   

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่      
ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมาย ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย       
มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการ
ในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยง



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๓ - 

ด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  

๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจ สร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล ส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
สาธารณชน  

 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีดังนี้  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
๑.ประชาชน 
มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ร้อยละของเด็กและ  
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ึด
มั่นความซื่อสตัยส์ุจรติ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านยิมสุจรติ 
มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่น
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ ๘๐ 
(๙๐ คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๙๐ คะแนนข้ึนไป) 

๒. คดีทุจริต
และประพฤต ิ  
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจรติในภาพรวม ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 
จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- จ านวนข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

 
 

ลดลงร้อยละ ๑๐ 

 
 

ลดลงร้อยละ ๕๐ 

 
 

ลดลงร้อยละ ๗๐ 

 
 

ลดลงร้อยละ ๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียน 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่า
กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจรติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

ลดลงร้อยละ ๒๕ ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ ลดลงร้อยละ ๙๐ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็น

แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรม
การด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 

 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๔ - 

แผนย่อยที่ ๒ การปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางการพัฒนา มีดังนี้  
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก

การปราบปรามการทุจริต ปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการท างาน ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย บูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็ว เห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของ
ประชาชน  

๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีดังนี้  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็น
ธรรมโปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการด าเนินคดี
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
เวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไตส่วนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจานวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท  
แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปีของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดหวังไว้ว่ากิจกรรมการด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. 
จะสามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 

๒.๒.๒) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
ในประเด็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13     

มีจุดประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation)  
มีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ       
“Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการ



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๕ - 

สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีด ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือให้ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)  
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)  
4) ปัจจั ยสนับสนุน  การพลิก โฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 

Transformation) 
โดยประเด็นที่เป็นหมุดหมายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของส านักงาน ป.ป.ท. จะอยู่ใน “หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน  โดยการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและการท างานของภาครัฐ โดยพัฒนาการ
ให้บริการและการท างานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการของ
ภาครัฐ กระจายอ านาจการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ปรับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ และยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นและพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้  

เป้าหมายหลักของแผน คือ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายระดับหมุดหมาย คือ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพเข้าถึงได ้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ    

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
กลยุทธ์การพัฒนา คือ  
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้

ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ   

โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบ การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ที่หลากหลาย มีการบูรณาการ การบริหารจัดการและน าไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกันเพื่อลดการทุจริตคอรัปชัน  



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๖ - 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 25๖6 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

 

๓.๑ ภาพรวม 
      สถานการณ์การทุจริตในภาพรวม 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง ปี พ.ศ. 2564 ส านักงาน ป.ป.ท. รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
จ านวน 39,033 เรื่อง (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) โดยมีแนวโน้มการรับเรื่องร้องเรียนจ านวนน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนปัจจุบัน อาจเป็นเพราะการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ซึ่ง
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่อ านวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหา         
ว่ากระท าความผิดในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ บรรดาที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ดังนั้น        
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน จึงอาจเป็นเหตุท าให้สถิติ      
การรับเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ท. ลดน้อยลง  จนปัจจุบันเป็นการรับเรื่องทั้งหมดผ่านช่องทางนี้
ช่องทางเดียว ซึ่งที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตมาก 4 อันดับแรก ในหน่วยงาน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  

เมื่อประเมินสถานการณ์จากการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. และที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้จัดท าสถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏข้อมูลตรงกันว่า 
หน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุด ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา    
มากที่สุด รองลงมาเป็นกระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเป็นส่วนราชการอ่ืน ๆ โดยค ากล่าวหา
ใน 2 อันดับแรก เป็นประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น ละเลย เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตาม
หน้าที่ กระท าการเกินอ านาจหน้าที่โดยทุจริต และอนุมัติ/ไม่อนุมัติใบอนุญาตโดยมิชอบ และจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

ขณะที่การประเมินสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในระดับโลก โดยการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับ และ
น ามาเปรียบเทียบถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทุจริตในแต่ละปี  เพ่ือวัดระดับความรุนแรงของ   
การทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ นักลงทุนหรือนักธุรกิจหลายประเทศมักจะน าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) มาใช้ประกอบการประเมินความน่าสนใจและการตัดสินใจที่จะลงทุนในแต่ละประเทศ โดยมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยง (Risks) ต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจ 
ส าหรับประเทศไทย องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติค านวณดัชนี CPI จาก ๙ แหล่งข้อมูล (จากทั้งหมด 13 
แหล่งข้อมูล) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ จาก 100 คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐๔ จาก  
จ านวน ๑8๐ ประเทศ ซึ่ง CPI มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากการถูกน าเอาเรื่องการยกระดับ    
ค่า CPI มาเป็นเป้าหมายของแผน / ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ดังนี้  

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ก าหนดให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ ๑ ใน 43 
หรือ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
โดยประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐  



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๑๗ - 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดให้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูง
กว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๔. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ก าหนดให้ประเทศไทยมคี่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน 2563 มอบหมายให้ ส านักงาน ป.ป.ท. 
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านัก
งบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามมติ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้น ามติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวมาก าหนดแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตผ่านกลไกศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 

ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 25๖6 - 2570) 
ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนการด าเนินการที่ผ่านมาตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่ส านักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจของส านักงาน ป.ป.ท. อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 25๖6 - 2570) ของส านักงาน 
ป.ป.ท. จะเป็นแผนชี้น าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนต่อไป 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง 

ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” 

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

การป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” โดยมีที่มาจากกรอบแนวคิด ๓ ประการ คือ  
๑. สังคมธรรมภิบาล (Integrity Sociaty) เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง

ตระหนักมากขึ้น เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาครัฐที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) และพร้อมให้ประชาชนหรือทุกภาคส่วนตรวจสอบ (Acountability) 
การด าเนินการของภาครัฐได ้ซ่ึงแสดงถึงความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการพัฒนามาตรการ วิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต 
ยกระดับมาตรการก ากับลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม 

๓. การสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับของประชาชน หมายถึง การท าให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และศรัทธาในส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับส านักงาน 
ป.ป.ท. ในการร่วมแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การทุจริตอันเป็นผลให้การทุจริตในภาครัฐลดลงได้  

๓.๑.2. พันธกิจ 
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1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและ
สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. ก ากับ ขับเคลื่อน และยกระดับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างรวดเร็ว จริงจัง  

3. บูรณาการเพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากระบบราชการ  

4. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ค าอธิบาย  
1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการ

และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ หมายถึง ผลักดัน ส่งเสริม 
กระตุ้น ให้ส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการ
ปฏิบัติงานโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการเพ่ือสร้างความโปร่งใสและลดการทุจริต     
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และ ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นข้าราชการที่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่พวกพ้องที่เป็นบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และสังคมเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

๒. ก ากับ ขับเคลื่อน และยกระดับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง หมายถึง การก ากับการด าเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้หน่วยงาน    
ต้นสังกัดมีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดการลงโทษผู้ที่กระท า
ความผิดทางวินัยอย่างจริงจัง และศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือยกระดับการด าเนินการให้ข้าราชการมีความเกรงกลัว    
ที่จะกระท าความผิดทางวินัย 

๓. บูรณาการเพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากระบบราชการ หมายถึง ส่งเสริมให้มีการด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินการ    
โดยการแสวงหาความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของภาครัฐ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 
๔. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสานความร่วมมือ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางคดีการทุจริต
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง  และ
พัฒนานวัตกรรมในการด าเนินคดีทุจริตให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรท โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
หมายถึง พัฒนาและเพ่ิมเติมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรให้มี
ความทันสมัยอ านวยความสะดวกให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องเหมาะสมตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ 
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3.๑.๓ ค่านิยมร่วม  
“ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 
ค าอธิบาย  

ชื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
ซื่อสัตย์ คือ การรู้จักยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การยึดมั่นสัญญาในความ

สัตย์จริง ความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ ทั้งยังหมายรวมถึงการไม่คิดทรยศไม่คดโกง และไม่หลอกลวง อันเป็น
การแสดงออกทางวาจาและความคิด ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงภายในจิตใจของมนุษย์ผู้นั้น 

สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ความประพฤติที่เป็นไปตามท านองคลองธรรม 
และการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน อันเป็นการแสดงออก
ทางกายภาพ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการกระท าภายนอกและการด ารงตนของมนุษย์ผู้นั้น 

ด้วยเหตุนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานของความดีงาม
ทั้งปวง ซึ่งจ าเป็นต่อทุกสังคมเพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอา
รัดเอาเปรียบกัน จนก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกนานัปการ 

จิตอาสา (Public Mind) 
การมีจิตส านึกตระหนักรู้ถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท า

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ในการกระท าใด ๆ และค านึงถึงสังคม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ด้วยเหตุนี้ จิตอาสา จึงเป็นคุณธรรมที่ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น 
ทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลแห่งความสุข ความปรารถนาดี ให้เกิดข้ึนในสังคม 

สามัคคี (Together) 
ความพร้อมเพรียง ความร่วมมือร่วมใจ  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือให้

ปฏิบัติงานบรรลุผลตามที่ต้องการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับ
เหตุผล ยอมรับความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม พร้อมที่จะ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยิ่งแก่หมู่คณะ เพราะถ้าหากหมู่คณะ
มีความสามัคคีกันแล้ว ย่อมจะท าให้กิจการที่ท าประสบความส าเร็จและก่อให้เกิดความสงบสุขความเจริญขึ้น  
แก่สังคมนั้น 

 ด้วยเหตุนี้ ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนที่อยู่
รวมกันจ าเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้องน ามาใช้อยู่สม่ าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานด้วย
ความตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็ส าเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง 

มืออาชีพ (Professional) 
การท าการงานสิ่ ง ใดก็ตามที่ กระท าด้วยความรู้  ความเชี่ยวชาญมี

ประสบการณ์และรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ การท างานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการท างานที่คนท า
ต้องรู้ถึงที่มา สาเหตุ รู้ว่าต้องกระท าสิ่งใด ใช้วิธีการอย่างไร ต้องรู้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้หรือคาดคะเนได้ว่า 
จะเกิดปัญหาอะไร ที่ไหน เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไข 

ด้วยเหตุนี้ มืออาชีพ จึงเป็นค ากล่าวถึงคุณธรรมที่ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน กล้าเผชิญอุปสรรค ไม่ท้อถอย 
แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริบูรณ์ 
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๓.๑.๔ เป้าประสงค์  
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร         
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง” 

๓.๑.๕ ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน หรือ อยู่ในล าดับ ๔๓ จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ  
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุก

ภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๑) เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับทุก

ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตมีระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือลดและปิดโอกาส
ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

๒) ค่าเป้าหมาย :  
(๒.๑)  หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตาม

ของส านักงาน ป.ป.ท. ร้อยละ ๑๐๐ (ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
(๒.๒) ความส าเร็จของการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานสู่มาตรฐาน    

ความโปร่งใส สุจริตในระดับนานาชาติ อยู่ในระดับ ๕  
(๒.๓) ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/        

งานวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ๕ 

(๒.๔) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวัง        
การทุจริต ร้อยละ ๖๐ 

๓) ตัวช้ีวัด :  
(๓.๑) ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับ

ติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. 
(๓.๒) ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานสู่

มาตรฐานความโปร่งใส สุจริตในระดับนานาชาติ 
(๓.๓) ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/

งานวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

(๓.๔) ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน และ       
เฝ้าระวังการทุจริต 

๔) แนวทางการพัฒนา :  
(๔.๑) ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
(๔.๒) ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการ

ทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
(๔.๓) พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้

เทียบเท่านานาชาติ 
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(4.๔) ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการ   
เฝ้าระวังและชี้เบาะแสการทุจริต 

๕) โครงการส าคัญ  
(๕.๑) ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  
(๕.2) โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(๕.๓) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน

และนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕.๔) โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ 
(๕.๕) โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการ

ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
(๕.๖) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการประเมิน ITA และการ

ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 
(๕.๗) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

ในการป้องกันการทุจริต 
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย

เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑) เป้าหมาย : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทาง

วินัยทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวจนกระท าความผิดทางวินัย
ทุจริตลดลง  

๒) ค่าเป้าหมาย :  
(๒ .๑) ความส า เร็จของการติดตามการด า เนินการทางวินัยหลั งจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลทางวินัย อยู่ในระดับ ๕  
(๒.๒) ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  จากข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตรายงาน อยู่ในระดับ ๕ 

๓) ตัวช้ีวัด :  
(๓.๑) ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการทางวินัยหลังจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลทางวินัย 
(๓.๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ จากข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตรายงาน 

๔) แนวทางการพัฒนา :  
(๔.๑) พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่าง          

มีประสิทธิภาพ  
(๔.๒) ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๕) โครงการส าคัญ  
(๕.๑) การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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(๕.2) โครงการยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติในภาครัฐ 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) เป้าหมาย : ประชาชนรู้สึกม่ันใจในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากการการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

๒) ค่าเป้าหมาย :  
(๒.๑) เรื่องที่มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ ๘๐ 

๓) ตัวช้ีวัด :  
(๓.๑) ร้อยละของเรื่องที่มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔) แนวทางการพัฒนา :  
(๔.๑) ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและ     

นักลงทุนชาวต่างชาติ  
(๔.๒) บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๔.๓) เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 
(๔.๔) เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพ่ือยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริต

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) โครงการส าคัญ  

(๕.๑) โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

(๕.2) การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านระบบ ศอตช. 
(๕.๓) โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตในภาครั ฐ 

ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

๑) เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีความรวดเร็ว
ในการด าเนินการ แสดงข้อมูลการด าเนินการอย่างครบถ้วน ให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนทราบอย่าง
ครอบคลุม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในการด าเนินการ และโปร่งใสต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอน  

๒) ค่าเป้าหมาย :  
(๒.๑) เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
(๒.๒) เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕ 

(๒.๓) ความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการ
รายงานผลการด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่สวนข้อเท็จจริง) 
อยู่ในระดับ ๕ 

๓) ตัวช้ีวัด :  
(๓.๑) ร้อยละของเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
(๓.๒) ร้อยละของเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 

(๓.๓) ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา 
และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่สวน
ข้อเท็จจริง) 
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๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔.๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
(๔.๓) พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
๕) โครงการส าคัญ  

(๕.๑) โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๕.๒) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน เบาะแส
การทุจริตและสนับสนุนการตัดสินใจ 

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

๑) เป้าหมาย : ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ทันสมัย บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท.
มีสมรรถนะและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) ค่าเป้าหมาย :  
(๒.๑) ความส าเร็จของการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของส านักงาน ป.ป.ท. อยู่ในระดับข้ันสูง 
(๒.๒) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน 

ป.ป.ท. ร้อยละ ๙๕  
(๒.๓) ความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เพ่ือบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับ ๕ 

(๒.๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. อยู่ในระดับ AA (๙๕ คะแนนขึ้นไป) 

๓) ตัวช้ีวัด :  
(๓.๑) ระดับความส าเร็จของการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
(๓.๒) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท.  
(๓.๓) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร 

(๓.๔) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง

ธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง  
(๔.๒) พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
(๔.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๒๔ - 

๕) โครงการส าคัญ  
(๕.๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA ๔.๐ 
(๕.๒) โครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
(๕.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
(๕.๔) โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย ๑๒๐๖ 
(๕.๕) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในแบบรวมศูนย์ (Portal)  

   
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖6 – ๒๕70)  

 
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด  

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
๘๕๕,๙๑๖,๔๓๓     

 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้
ของหน่วยงาน)  

๘๗,๙๙๑,๐๙๐ 
 

๙๓,๙๔๗,๖๕๐ 
 

๙๗,๓๖๗,๗๕๐ 
 

๑๐๒,๓๓๑,๒๕๐ 
 

๑๐๕,๗๘๕,๔๕๐ 
 

๔๘๗,๔๒๓,๑๙๐ 
 

เงินกู้ในประเทศ        
เงินกู้ต่างประเทศ        
อื่นๆ        

   
เรื่องท่ี ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  
(เงินรายได้ของหน่วยงาน)  

100,000 - - - - 100,000 

เงินกู้ในประเทศ        
เงินกู้ต่างประเทศ        
อื่นๆ        

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ๒๕ - 

เรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้ของหน่วยงาน)  

๕,๘๑๖,๙๕๐ ๔,๓๔๕,๑๕๐ ๔,๓๔๕,๑๕๐ ๔,๓๔๕,๑๕๐ ๔,๓๔๕,๑๕๐ ๒๓,๑๙๗,๕๕๐ 

เงินกู้ในประเทศ        
เงินกู้ต่างประเทศ        
อื่นๆ        

   
เรื่องท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้ของหน่วยงาน)  

๑๑,๘๙๖,๑๒๐ 
 

11,483,920 
 

๓,๒๘๒,๕๒๐ 
 

3,010,520 
 

๓,๐๓๔,๗๒๐ 
 

๓๒,๗๐๗,๘๐๐ 
 

เงินกู้ในประเทศ        
เงินกู้ต่างประเทศ        
อื่นๆ        

   
เรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้ของหน่วยงาน)  

๕๙,๙๑๐,๗๙๓ 
 

๕๖,๙๙๗,๘๐๐ 
 

๙๐,๓๐๗,๗๐๐ 
 

๖๐,๙๘๑,๙๐๐ 
 

๔๔,๓๘๙,๗๐๐ 
 

๓๑๒,๕๘๗,๘๙๓ 

เงินกู้ในประเทศ        
เงินกู้ต่างประเทศ        
อื่นๆ        

 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ - ๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๒  

ภาคผนวก 1 ผังความเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ กับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้

การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. 
๒) ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและพัฒนาการ

ด าเนินงานสู่มาตรฐานความโปร่งใส สุจริตในระดับนานาชาติ 
๓) ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/

เคร่ืองมือ/กลไก/งานวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๔) ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต 

ตัวชี้วัด 
๑) ระดับความส าเร็จของการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

๒) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท.  

๓) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการองค์กร 

๔) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

เป้าหมาย  
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล          
การขับเคลือ่นการป้องกนัการทุจริตภาครัฐเกดิการประสาน
ความร่วมมือกับทกุภาคส่วนและมีจิตส านกึต่อต้านการทุจริต 
ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตยส์ุจริต มีระบบการ
ท างานเพื่อปิดโอกาสความเสีย่งการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน 

พันธกิจ   1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรกุแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 
      2. ก ากบั ขับเคลื่อน และยกระดับการด าเนินการทางวินยัเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง  
      3. บูรณาการเพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ  
      4. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ 

        5. เสริมสร้างสมรรถนะองคก์รและบคุลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ 
 

วิสัยทัศน์ : “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความ

เดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน
ชาวต่างชาติ  

๒) บูรณาการประสานความร่วมมือ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๓) เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส 
พยาน 

๔) เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพ่ือยับยั้ง
การทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ขบัเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุก 

ภาคส่วน 
๒) ปลกูจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการ

ป้องกันการทุจริตให้กบัทกุภาคส่วน 
๓) พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของ

ประเทศให้เทยีบเท่านานาชาต ิ
๔) ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเปน็

กลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต 

เป้าหมาย 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้
กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริตที่มปีระสิทธิภาพ 
เปน็ผลให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัว
จนกระท าความผิดทางวินัยทุจริตลดลง 

เป้าหมาย :  
ประชาชนรู้สึกมั่นใจในการท างานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ในการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนจากการการกระท าของเจา้หน้าที่
ของรัฐที่อาจจะเกี่ยวข้องกบัการทุจริต  

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย

เจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมปีระสิทธิภาพ  
๒) ก ากบัการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๑ 
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ปลูกจิตส านกึ สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานปอ้งกันการ

ทุจริตเชิงรุก 

เป้าหมาย :  
ระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรวดเร็วในการด าเนินการแสดงข้อมูลการด าเนินการ
อย่างครบถ้วนให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนทราบอย่าง
ครอบคลุม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในการด าเนินการและ
โปร่งใสต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอน  

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน หรือ อยู่ในล าดับ ๔๓ จากประเทศต่างๆท่ัวโลก ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

เป้าหมาย :  
ส านักงาน ป.ป.ท. เปน็องค์กรที่ทนัสมัย บคุลากรของ
ส านักงาน ป.ป.ท. มีสมรรถนะและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๒ 
พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย

เจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมปีระสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๓ 
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๔  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม 

โปร่งใส 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๕  
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบคุลากรเพ่ือ

รองรับการเปลีย่นแปลง 

ตัวชี้วัด 
๑) ระดับความส าเร็จของการติดตามการ

ด าเนินการทางวินัยหลังจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติช้ีมูลทางวินัย 

๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จากข้อมูลที่            
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงาน 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเร่ืองที่มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
๑)ร้อยละของเร่ืองแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
๒) ร้อยละของเร่ืองไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
๓) ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์

การ ร้อง เ รียนกล่ า วหา  และการรายงานผล           
การด าเนินการด้านคดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑) บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดี

ทุจริต 
๓) พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและ

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการพัฒนา 
๑ )  พัฒนา ระบบกา รบ ริห า ร จั ดก า รอ งค์ กร ให้ มี

ประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง  

๒) พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนอง     
ความต้องการของประชาชน 
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ภาคผนวก 2 เป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยนับ 256๖ 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 

ดัชนีสันติภาพโลก อยู่อันดับ ๑ ใน ๕๐ ของโลกภายในปี ๒๕๗๐ อันดับ 1 ใน 50 1 ใน 50 1 ใน 50 1 ใน 50 1 ใน 50 

 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)       

๑. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น  คะแนน 51 คะแนน 53 55 56 57 

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนข้ึนไป) ร้อยละ ๘๔ 88 92 96 100 

๓. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ ๓๐ 35 40 45 50 

๔. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง ร้อยละ ๓๐     

ด้านการปราบปรามการทุจริต : 

๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน ร้อยละ ๒๔ 23 22 21 20 

๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน (ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) ร้อยละ ๓ 3 3 3 3 
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แผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี ๑  
ขับเคลื่อนธรรมาภิ
บาลประสาน
ความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ปลูก
จิตส านึก สร้าง
การรับรู้ และ
พัฒนาระบบงาน
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล การ
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต
ภาครัฐเกดิการ
ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนและมีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 
ปฏิบัติราชการด้วย
ความถูกต้อง 
ซื่อสัตยส์ุจรติ  
มีระบบการท างาน
เพื่อปิดโอกาสความ
เสี่ยงการทุจริตที่
อาจจะเกิดขึ้น 

๑. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน 
๒. ปลูกจติส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ในการป้องกันการทุจริต
ให้กับทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาและยกระดับงาน
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
ของประเทศไทยให้เทยีบเท่า
นานาชาติ 
4. ส่งเสริมการรวมตัวกัน
ของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้า
ระวังและช้ีเบาะแสการ
ทุจริต 

๑) ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน 
ป.ป.ท. (ได้ ๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

๘๔ 
 

๘๘ ๙๒ ๙๖ ๑๐๐ กปก. 

๒) ระดับความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการด าเนินงานสู่มาตรฐานความโปร่งใส 
สุจรติในระดบันานาชาต ิ
ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และ
ศึกษาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ ก าหนดกลไก และแนวทางในการ
ด าเนินการ 
ระดับ ๕ เสนอแผนขับเคลื่อนการด าเนินการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตและผล
การขับเคลื่อนต่อคณะรัฐมนตร ี

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กยผ. 

๓) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนามาตรการ/
แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการเพื่อส่งเสรมิ
ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สาเหต/ุปัจจัยการทุจริต 
และข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 จัดท า/พัฒนา ข้อเสนอ/มาตรการ/
แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการ 
ระดับ 5 น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ ต่อผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กปก. 

๔) ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มสี่วน
ร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ กปก. 
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แผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี ๒ 
พัฒนาและ
ยกระดับมาตรการ
ก ากับการลงโทษ
วินัยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  
มีการบังคับใช้
กระบวนการลงโทษ
ทางวินัยทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ เป็น
ผลให้ข้าราชการ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิด
ความเกรงกลัวจน
กระท าความผิดทาง
วินัยทุจริตลดลง 

๑. พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ก ากับการด า เนินการ     
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากเรื่องร้องเรียนที่มีการ    
ช้ีมูลวินัย 

๑) ระดับความส าเรจ็ของการติดตามการ
ด าเนินการทางวินัยหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีมติชี้มลูทางวินัย 
ระดับ ๑ จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตาม
การด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๓ ติดตาม รวบรวม และวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะหก์ารด าเนินการ
ทางวินัย 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กบค. 

๒) ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรการทางวินัย/ปกครอง หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ จากข้อมูลที่ศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตรายงาน 
ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ 
ระดับ ๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะห ์

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กอท. 
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แผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี ๓ 
บูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนรู้สึกมั่นใจ
ในการท างานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจาก
การการกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่
อาจจะเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต 

๑. ส่งเสริมช่องทางการรับ
แจ้งเบาะแสความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 
๒. บูรณาการประสานความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
๓. เสริมสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน  
๔. เสริมสร้างระบบการ 
แจ้งเตือน เพื่อยับยั้งการ
ทุจริตและป้องปรามการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเรื่องที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ กอท. 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี ๔ 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการคดี
ให้รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

ระบบการบริหาร
จัดการคดีทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ท.    
มีความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ แสดง
ข้อมูลการด าเนินการ
อย่างครบถ้วน ให้ผู้
ถูกกล่าวหาและ      
ผู้ร้องเรียนทราบ
อย่างครอบคลุม   
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ในการด าเนินการ 
และโปร่งใสต่อการ
ตรวจสอบในทุก
ขั้นตอน 

๑. บูรณาการฐานข้อมูลคดี
ทุจริตกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง  
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การด าเนินการส านวนคดี
ทุจริต  
๓. พัฒนานวัตกรรมในการ
ปราบปรามการทุจริตและ
กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑) ร้อยละของเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ  ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กบค. 

๒) ร้อยละของเรื่องไตส่วนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๓๕ กบค. 

๓) ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าข้อมูล
สถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการ
รายงานผลการด าเนินการด้านคดี (การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและ      
การไตส่วนข้อเท็จจริง) 
ระดับ ๑ ปรับปรุงฐานข้อมลูสารบบคด ี
ระดับ ๓ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ด้านคดี 
ระดับ ๕ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูสถติิ
ด้านคดีและน าข้อมลูการรายงานผลดังกล่าว
เผยแพรต่่อสาธารณะ 

 ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ กบค. 
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แผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรือ่งที่ ๕ 
เสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
องค์กรและ
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย : 
ส านักงาน ป.ป.ท. 
เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
บุคลากรของ
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
สมรรถนะและความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งธรรมาภิบาลทีม่ี
สมรรถนะสูง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

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

มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน ขั้นสูง ขั้นสูง กพร. 

2) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี  

95 95 95 95 95 สลธ. 

3) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหาร
จัดการองค์กร   
ระดับ ๑ การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ระดับ 2 จัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบรหิารจัดการ
องค์กรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๓ ผู้บรหิารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหาร
จัดการองค์กร 
ระดับ 4 ด าเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อก าหนด
ในโครงการแล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติาม
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อบริหารจดัการองคก์ร 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ศปท. 
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แผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

   ๔) คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

A 
๘๕ 

คะแนน
ขึ้นไป 

 

A 
๘๕ 

คะแนนข้ึน
ไป 

AA 
๙๕ 

คะแนนข้ึน
ไป 

AA 
๙๕ 

คะแนนข้ึน
ไป 

AA 
๙๕ 

คะแนน
ขึ้นไป 

ศปท. 
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ภาคผนวก 3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภาครัฐเกิดการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและมีจิตส า นึกต่อต้านการทุจริต 
ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีระบบการท างานเพ่ือปิดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 

๑. โครงการส่งเสรมิธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ  ปปท. เขต 2 200,๐๐0 220,๐๐0 242,๐๐0 266,2๐๐ 292,8๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น  ปปท. เขต ๔ 174,9๕๐ 174,9๕๐ 174,9๕๐ 174,9๕๐ 174,9๕๐ 

๓. ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทจุริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  
(โครงการส าคัญ ปี 2566) 

กปก. 5,000,๐๐0 5,500,๐๐0 6,000,๐๐0 6,500,๐๐0 7,000,๐๐0 

๔. โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันเชิงรุกเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปปท. เขต ๗ 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 

๕. โครงการส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับผู้
ปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต ผา่นโซเชียลมีเดยี  

ปปท. เขต ๗ 115,๐๐0 115,๐๐0 115,๐๐0 115,๐๐0 115,๐๐0 

๖. โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ  
(โครงการส าคัญ ปี 2566) 

กยผ. ๙,๓00,๐๐0 9,230,๐๐0 9,230,๐๐0 9,230,๐๐0 9,230,๐๐0 

๗. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวงัการใช้จ่าย
งบประมาณหน่วยงานภาครัฐเชิงรกุ  

ปปท. เขต ๖ 536,๐๐0 536,๐๐0 536,๐๐0 536,๐๐0 536,๐๐0 

๘. โครงการขับเคลื่อนการประเมนิความเสีย่งการทุจรติภาครัฐ  กอท. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 
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โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙. โครงการขับเคลื่อนการประเมนิความเสีย่งการทุจรติเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่  

กอท. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

1๐. โครงการวเิคราะห์มาตรฐานข้อมูล  ศทส. - 1,090,๐๐0 - 1,090,๐๐0 - 

1๑. โครงการสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ   ศทส. 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 

1๒. โครงการ ปปท. เขต ๕  เคลือ่นที่ป้องปรามแบบบูรณาการเชิงรุก  ปปท. เขต ๕ 124,๐๐0 124,๐๐0 124,๐๐0 124,๐๐0 124,๐๐0 

๑๓. โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ปปท. เขต ๙ 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 

๑๔. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกจิเอกชนและนัก
ลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
(โครงการส าคัญ ปี 2566) 

กตท. 1,080,๐๐0 1,080,๐๐0 1,080,๐๐0 1,080,๐๐0 1,080,๐๐0 

๑๕. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และการขับเคลื่อน
นโยบาย No Gift Policy 

กปก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจรติให้กับทุกภาคส่วน 

๑. โครงการสื่อสารประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. 2,860,๐๐0 2,860,๐๐0 2,860,๐๐0 2,860,๐๐0 2,860,๐๐0 

๒. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

ปปท. เขต ๘ 60,๐๐0 120,๐๐0 120,๐๐0 120,๐๐0 120,๐๐0 

๓. โครงการ ปปท. เขต 2 สัญจร เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตและสร้างพื้นที่ธรรมาภิบาลต้นแบบ  

ปปท. เขต 2 465,๐๐0 511,5๐๐ 562,6๐๐ 618,9๐๐ 680,8๐๐ 

๔. โครงการจัดท าคูม่ือส าหรับประชาชนในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ปปท. เขต 2 170,๐๐0 - 187,๐๐0 - 205,7๐๐ 

๕. โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับชุมชน  ปปท. เขต ๔ 273,๐๐0 273,๐๐0 273,๐๐0 273,๐๐0 273,๐๐0 

๖. โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝา้ระวังการทุจรติ “PACC Connect” กปก. 14,630,๐๐0 18,000,๐๐0 20,000,๐๐0 22,000,๐๐0 24,000,๐๐0 

๗. โครงการสร้างภูมิคุม้กัน “คนไทยไร้ทุจรติ”  กปก. 9,000,๐๐0 9,500,๐๐0 10,000,๐๐0 10,500,๐๐0 11,000,๐๐0 
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โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘. โครงการปลูกจติส านึกในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจรติ  ปปท. เขต ๗ ๑,๓9๗,9๔๐ 758,๐๐0 758,๐๐0 758,๐๐0 758,๐๐0 

๙. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ปปท. เขต ๙ 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 

1๐. โครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  สลธ. 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 

1๑. โครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ  สลธ. 800,๐๐0 800,๐๐0 800,๐๐0 800,๐๐0 800,๐๐0 

1๒. โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ของ
ส านักงาน ปปท. เขต 1-9  

สลธ. 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 

๑๓. โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

ปปท. เขต ๑ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

14. โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หวัใจคุณธรรม  ปปท. เขต ๓ 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 

๑๕. โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ “บัณฑิตใหม่เริ่มวัย
ท างาน”  

ปปท. เขต ๕ 60,๐๐0 60,๐๐0 60,๐๐0 60,๐๐0 60,๐๐0 

๑๖. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตในภาครัฐ  กปก. 4,250,๐๐0 4,500,0๐๐ 4,750,๐๐0 5,000,๐๐0 5,250,๐๐0 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 

๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตดิตามประเมินผลการป้องกันทุจริตในภาครัฐ  กปก. 5,000,๐๐0 5,000,๐๐0 5,000,๐๐0 5,000,๐๐0 5,000,๐๐0 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแส 

๒.โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การป้องกันการทุจริต   

กปก.   22,124,๐๐0 23,124,๐๐0 24,124,๐๐0 25,124,0๐๐ 26,124,๐๐0 

๓. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตในระดับพื้นท่ีน าร่องต าบลสขีาว  

ปปท. เขต ๘ 270,๐๐0 270,๐๐0 270,๐๐0 - - 

๔. โครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต”  ปปท. เขต ๑ ๓00,๐๐0 ๓00,๐๐0 ๓00,๐๐0 ๓00,๐๐0 ๓00,๐๐0 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๒  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดค วามเกรงกลัวจนกระท า
ความผิดทางวินัยทุจริตลดลง 

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อก ากับติดตามการลงโทษทางวินัยและประวัติอาชญา
กรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

กปท. ๕ ๑00,๐๐0 - - - - 

๒. การตดิตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉยัชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

กบค ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

๑. โครงการยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทจุรติประพฤตมิิชอบในภาครัฐ  

กอท. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๓  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ประชาชนรู้สึกม่ันใจในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะเก่ียวข้องกับการทุจริต 

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนกัลงทุนชาวต่างชาติ 

๑. โครงการจดัตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจาก 
นักลงทุนชาวต่างชาติ 

กตท. 3,032,8๐๐ 
 

๒,032,8๐๐ 
 

๒,032,8๐๐ 
 

๒,032,8๐๐ 
 

๒,032,8๐๐ 
 

๒. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ 

กตท. 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 

๓. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด  ปปท. เขต ๔ 129,9๕๐ 129,9๕๐ 129,9๕๐ 129,9๕๐ 129,9๕๐ 

๔. โครงการ ปปท.เขต 4 พบประชาชน  ปปท. เขต ๔ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๑. การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผา่นระบบ ศอตช. กปท. ๕ 100,๐๐0 - - - - 

๒. โครงการบูรณาการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกส านักงาน ปปท. เขต ๘  ปปท. เขต ๘ 128,20๐ 256,40๐ 256,40๐ 256,40๐ 256,40๐ 

๓. โครงการการพัฒนาความร่วมมอืในการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 

กปท. ๔ 1๒,๐๐๐ 1๒,๐๐๐ 1๒,๐๐๐ 1๒,๐๐๐ 1๒,๐๐๐ 

๔. โครงการในการป้องปรามเชิงรกุเพื่อขจัดปัญหาการทุจรติในภาครัฐ  กปท. ๑ 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 

 
 
 
 

      



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๔  

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 

๑. โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  กอท. 564,๐๐0 564,๐๐0 564,๐๐0 564,๐๐0 564,๐๐0 

๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสรมิสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสและ
พยานในคดีทุจริตประพฤตมิิชอบ  

สลธ. 700,๐๐0 700,๐๐0 700,๐๐0 700,๐๐0 700,๐๐0 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสรา้งระบบการแจ้งเตือนเพ่ือยับย้ังการทุจริตและป้องปรามการทุจรติอย่างมีประสิทธภิาพ 

๑. โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนยับยั้งการทุจรติและพัฒนา
นวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร) 

กปท.๔ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ
หน่วยงานในภาครัฐ  

ปปท. เขต ๖ 50,๐๐0 50,๐๐0 50,๐๐0 50,๐๐0 50,๐๐0 

๓. โครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาขอ้เท็จจริง  

กอท. 500,๐๐0 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๕  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

เป้าหมาย : ระบบการบริหารจดัการคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีความรวดเร็วในการด าเนนิการ แสดงข้อมูลการด าเนินการอย่างครบถ้วน ให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนทราบอย่างครอบคลุม 
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในการด าเนนิการ และโปร่งใสต่อการตรวจสอบในทุกข้ันตอน 

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บูรณาการฐานข้อมลูคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการการใช้มาตรการพเิศษด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

กปท. ๕ 250,๐๐0 - 250,๐๐0 - - 

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพผูป้ฏิบัตงิานด้านการปราบปรามการทุจรติ ปปท. เขต ๔ 42,๒๐0 42,๒๐0 42,๒๐0 42,๒๐0 42,๒๐0 

๓. โครงการศูนย์บรูณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพืน้ท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
(โครงการส าคัญ ปี 2566)   

ปปท. เขต ๙ 2,408,3๒๐ 2,4๙8,3๒๐ 2,4๙8,3๒๐ 2,4๙8,3๒๐ 2,4๙8,3๒๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 

๑. โครงการสนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทุจริตในภาครัฐผ่านกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย  

กปท. ๕ 250,๐๐0 250,๐๐0 - - - 

๒. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.  กอท. 470,๐๐0 470,๐๐0 470,๐๐0 470,๐๐0 470,๐๐0 

๓. จัดท าหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผดิชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกีย่วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กกม. 150,๐๐0 - - - - 

๔. จัดให้มีช่องทางในการเผยแพรก่ฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ในความรับผดิชอบอย่างเป็นระบบ  

กกม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

๕. การจดัท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และรายงานผลการ
ด าเนินการด้านคดี (การแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่
สวนข้อเท็จจริง) 

กบค. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๖  

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง  ปปท. เขต ๒ 20,๐๐0 - 22,๐๐0 - 24,2๐๐ 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทลัเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรยีน เบาะแสการ
ทุจริตและสนับสนุนการตัดสินใจ   

ศทส. 8,187,๖๐๐ 8,223,4๐๐ - - - 

๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘  

ปปท. เขต ๘ 1๑๘,๐๐0 - - - - 

4. การทบทวนกฎหมายในความรบัผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.  กกม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

5. ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  

กกม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๗  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย : ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ทันสมัย บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีสมรรถนะและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มสีมรรถนะสูง 

๑. โครงการการประชุมเพื่อจดัท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ ส านักงาน ป.ป.ท.  

ศปท. 88,๐๐0 88,๐๐0 88,๐๐0 
 

88,๐๐0 88,๐๐0 

๒. โครงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  กพร. 200,๐๐0 200,๐๐0 200,๐๐0 200,๐๐0 200,๐๐0 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA 4.0   กพร. 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 

๔. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพเครือข่าย กพร. (คนในองค์กร) และ
บุคลากรในองค์กรในการบริหารการจัดการภาครัฐ   

กพร. 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 

๕. โครงการพัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. มุ่งสู่การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อน าไปสู่การ
รับรางวัลหรือเป็นองค์กรต้นแบบ  

กพร. - 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 100,๐๐0 

๖. โครงการสมัมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส านกังาน ป.ป.ท.  กยผ. ๒,๐๔๘,๐๐0 ๒,๐๔๘,๐๐0 ๒,๐๔๘,๐๐0 ๒,๐๔๘,๐๐0 ๒,๐๔๘,๐๐0 

๗. โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฎหมายดิจิทลั  ศทส. 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 

๘. กิจกรรมพัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับเรือ่งร้องเรียน  

กบค. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

๙. กิจกรรมการจัดท าคู่มือแนวการพิจารณาช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  กบค. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

๑๐.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70   

สลธ. 1,200,๐๐0 1,200,๐๐0 1,200,๐๐0 1,200,๐๐0 1,200,๐๐0 

๑๑. โครงการการออกแบบและจดัท ากระบวนงานตามแนวทางสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture – EA) 

ศทส.  ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๒,๐๙๐,๐๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๘  

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่างประเทศ  

กตท. 500,๐๐0 
 

500,๐๐0 
 

500,๐๐0 
 

500,๐๐0 
 

500,๐๐0 
 

๒. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคณุธรรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

ศปท.    52,๐๐0 
 

52,๐๐0 
 

52,๐๐0 
 

52,๐๐0 
 

52,๐๐0 
 

๓. โครงการคุณธรรมสร้างสังคมทีด่ี ป.ป.ท.  ศปท. 134,6๐๐ 134,6๐๐ 134,6๐๐ 134,6๐๐ 134,6๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงานด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต “ศปท. บอกเล่าเก้าสิบ” 

ศปท. 21,4๐๐ 21,4๐๐ 21,4๐๐ 21,4๐๐ 21,4๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

กบค. 280,๐๐0 300,๐๐0 330,๐๐0 370,๐๐0 400,๐๐0 

๖. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการเงินการคลังส าหรับผูป้ฏิบัตงิาน  สลธ. 391,๐๐0 - - - - 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  สลธ. - 6,583,7๐๐ 6,603,๐๐0 6,603,๐๐0 6,603,๐๐0 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในกระบวนการยุติธรรม  
(โครงการส าคัญ ปี 2566) 

สลธ. 5,352,๐๐0 - - - - 

๙. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  สลธ. 600,๐๐0 - - - - 

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. 2๖๒,๗๐0 - - - - 

๑๑. โครงการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูห้รือห้องสมุดของส านักงาน ป.ป.ท  สลธ. 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 500,๐๐0 

๑๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์  สลธ. 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 300,๐๐0 

๑๓. ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับฟังปญัหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  

กกม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๑๙  

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๔. โครงการจดัอบรมพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนคิ ศทส. ๓๓0,๐๐0 ๓๓0,๐๐0 ๓๓0,๐๐0 ๓๓0,๐๐0 ๓๓0,๐๐0 

๑๕. โครงการอบรมหลักสตูรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจรติในภาครัฐเชิงรกุ  กปก. 913,๐๐0 925,๐๐0 935,๐๐0 940,๐๐0 950,๐๐0 

๑6. การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ของส านักงาน 
ป.ป.ท.เขต 7  เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HIGH PERFORMANCE 
ORGANIZATION)  

ปปท. เขต ๗ ๕,๐๐0 ๕,๐๐0 ๕,๐๐0 ๕,๐๐0 ๕,๐๐0 

๑7. ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในเขต 7  

ปปท. เขต ๗ 530,๐๐0 530,๐๐0 530,๐๐0 530,๐๐0 530,๐๐0 

๑8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  

ปปท. เขต ๖ 150,๐๐0 150,๐๐0 150,๐๐0 150,๐๐0 150,๐๐0 

19. โครงการประสานความร่วมมอืในการด าเนินคดีทจุริต  ปปท. เขต ๙ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. 

๒0. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสบืสวนสอบสวน 
และการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม I2 ANALYST'S NOTEBOOK (CYBER 
CRIME TECHNOLOGY SPECIAL TOOL & DRAGS CRIMINAL NETWORK 
ANALYSIS WITH I2 ANALYST'S NOTEBOOK) ของ พนักงาน/เจา้หน้าท่ี 
ป.ป.ท. ในสังกดั ปปท. เขต ๕  

ปปท. เขต ๕ 38,7๐๐ 38,7๐๐ 38,7๐๐ 38,7๐๐ 38,7๐๐ 

๒1. โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR)  สลธ. 250,๐๐0 250,๐๐0 250,๐๐0 250,๐๐0 250,๐๐0 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๑. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ศทส. 4,500,๐๐0 2,500,๐๐0 - - - 

๒. โครงการจัดหาลิขสิทธ์ิความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ท.   ศทส. 2,300,๐๐0 2,300,๐๐0 2,300,๐๐0 - 7,000,๐๐0 

3. โครงการจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอรส์ าหรับผู้บรหิาร ศทส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

๔. โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย 1206 ศทส. ๓,๐๑๘,๐๐๐ - ๔,๐๓๐,๐๐๐ - - 

๕. โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus)  ศทส. 2,173,๐๐0 - - - 2,173,๐๐0 

๖. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายทดแทนส าหรับส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนภูมิภาค ศทส. 3,864,๐๐0 - - - 3,864,๐๐0 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๒๐  

โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

256๖ 256๗ 256๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗. โครงการจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ ของส านักงาน ป.ป.ท.  ศทส. 1๐,๓๘๔,๕๐0 5,160,๐๐0 - 12,000,๐๐0 - 

๘. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมลูภายในแบบรวมศูนย์ (Portal)  ศทส. - 2,๐๐0,๐00 1,000,๐๐0 1,000,๐๐0 1,000,๐๐0 

๙. โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพิ่มเติม ศทส. - - - 6,349,2๐๐ - 

๑๐. โครงการจดัสร้างห้องแม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูลรองรับสภาวะวิกฤติ 
(Backup site)  

ศทส. - 4,409,4๐๐ - - - 

๑๑. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารภายในส านักงาน ป.ป.ท.   ศทส. - 8,100,๐๐0 - - - 

๑๒. โครงการจดัหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการส านักงาน  ศทส. - - 6,800,๐๐0 - - 

๑๓. โครงการการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ศทส. ๗,๙๗๒,๘๙๓ ๑๐,๙๔๐,๐๐๐ ๑๐,๙๔๐,๐๐๐ ๑๐,๙๔๐,๐๐๐ ๑๐,๙๔๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพในดา้นการรักษาความปลอดภัยระบบ application  ศทส. - 2,500,๐๐0 - - - 

๑๕. โครงการประเมินความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ท.  ศทส. - 3,000,๐๐0 - 2,000,๐๐0 - 

๑๖. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย  ศทส. - - 12,000,๐๐0 - - 

๑๗. โครงการจดัหาระบบการบรหิารประมาณรายจ่ายประจ าปี  กยผ. - - 8,000,๐๐0  - 

๑๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน ป.ป.ท. สลธ. 3,452,000 - - - - 

1๙. โครงการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ศทส. - ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ 

2๐. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสังคม   ศทส. - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - 

๒๑. โครงการพัฒนาระบบตดิตามงานตามนโยบายรัฐบาลและตัวช้ีวดั   ศทส. - - ๘,๕๐๐,๐๐๐ - - 

๒๒. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สื่อออนไลนเ์พื่อสนับสนุนการก าหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต    

ศทส. - - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - - 

๒๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   ศทส. - - - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - 

๒๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารก ากับติดตามงบประมาณและตัวช้ีวัด   ศทส. - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ - - 

๒๕. โครงการวเิคราะห์ข้อกฎหมายและแนวทางด้านดิจิทัล ศทส. - - ๑,๐๙๐,๐๐๐ - ๑,๐๙๐,๐๐๐ 
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ภาคผนวก 4 กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๖๗๐) 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน 

กตท. 
 

1. กิจกรรมศึกษาแนวทางและรูปแบบป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ  

สรุปแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ พร้อมถอดบทเรียน และจัดท ารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับ    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง เสนอผู้บริหารรับทราบ 

2. กิจกรรมจัดท าแผนการพัฒนามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

๑) แผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
๒) ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนงานได้ครบทุกการประชุม และจัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศแล้วเสร็จ 1 ฉบับ/การประชุม 

๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักวิเทศสัมพันธ์  

นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น มีการจัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรกองการต่างประเทศ       
จากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๔.  กิ จกรรม English is Found เพื่ อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

นักวิเทศสัมพันธ์มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นมีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และ           
ให้บุคลากรไปติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๕. กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ได้ร้อยละ 80 

กตน. ๑. โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี ๑) หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
๒) หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการท างาน 

๒. กิจกรรมประเมินและพัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพ 

ระบบการตรวจสอบภายในได้รับการประกันคุณภาพ 

๓. กิจกรรมติดตามก ากับประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

๔. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ระบบการให้ค าปรึกษาและการถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพ ผู้รับค าปรึกษาน าค าปรึกษาไปปฏิบัติได้ 

๕. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 
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หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน 

๖.  กิ จกรรมร่ วมปฏิบั ติ กิ จกรรมที่ ก าหนด ไว้ ใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมส านักงาน ป.ป.ท. 

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๗. กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

๑) จ านวนช่ัวโมงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ค่าเป้าหมาย ๓๐ ชม./คน/ป ี
๒) บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๘.กิจกรรมจัดท าและพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒) การบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

สลธ. ๑. มาตรการเสริมสร้างแนวทางในการรักษาวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๑. เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ประพฤติ ปฏิบัติตน ดังน้ี  
1) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
2) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
3) อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้ 
4) สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
5) รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 
๒. ส านักงาน ป.ป.ท. มีการส่งเสริมหรือคัดเลือกข้าราชการในสังกัด  ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น หรือปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งในระดับจังหวัด ระดับกรม หรือระดับกระทรวง เช่น  
1) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าท่ีดีเด่นของส านักงาน ป.ป.ท.  
2) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒. โครงการรวบรวมและจัดการองคค์วามรูเ้พื่อสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๓. โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๔. โครงการเช่ือมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก มีการเช่ือมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

ศทส. ๑. โครงการการบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีการรวบรวมข้อมูล ความต้องการการใช้ระบบเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ 
ท าให้มีระบบเว็บไซต์รองรับการเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน 

กยผ. ๑. โครงการพัฒนาระบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ส านักงาน ป.ป.ท. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือ 

๒. การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 

เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการประเมินแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน เผยแพร่ผ่าน 
website ส านักงาน ป.ป.ท. 

๓. โครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนงานบูรณาการในระดับพื้นที่และการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้า 

ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนหน้าให้มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

กบค. ๑. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องกล่าวหา และ
การปกปิดข้อมูลผู้กล่าวหา   

๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไป
ด าเนินการต่อได้ 
๒) สามารถคุ้มครองข้อมูลของผู้กล่าวหา สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการด าเนินการ 
๓) สามารถค้นหาข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้จากการจัดท าทะเบียน และรหัสประจ าตัว 

2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน  ๑) เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกล่าวหา เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
๒) เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล และส่งต่อ หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ร้องขอ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๑) การเชิญประชุม การออกระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย  
๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
๓) สามารถประเมินสถานการณเ์พื่อวางแผนการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน ตามที่ประธานกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ผู้อ านวยการกองบริหารคดี มอบหมาย 
๔) เรื่องที่เสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. กิจกรรมการจัดท าคู่มือการอ านวยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มีร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว ไปใช้ในการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๒๔  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน 

กปท. ๒ ๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๒   

ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพื่อพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ      
เป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 

กปท. ๓ ๑. การจัดท าแผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของ
รัฐวิสาหกิจ 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีตัวอย่างแผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรของกอง
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริง 

ปปท. เขต ๑ ๑. กิจกรรมสร้างความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ 
ของ ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ภายใต้การด าเนินงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรื่นเกิดประสิทธิภาพ  
๒) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบแนวทางปฏิบัติที่ดี       
อันเป็นรากฐานแห่งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ ศอตช. 

๒. กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตในกระบวนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อจัดท าระบบแจ้งเตือน 

๑) มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง จัดท ามาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ กรณีที่มีความสุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / โครงการ /กิจกรรม 
๒) มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ส่งต่อให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และแจ้งเบาะแส  

๓. กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุจริตในภาครัฐ  มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ/ วิธีการ/เทคนิค/ ข้อพึงระวัง/ข้อควรปฏิบัติ 
รวมถึงผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าส านวนคดี 

ปปท. เขต ๓ 1. กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่คณะ 
กรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการ 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

2. กิจกรรมติดตามผลการลงโทษทางวินัยทางวินัยของ
ห น่ ว ย ง า นต้ นสั ง กั ด ต ามม ติ ช้ี มู ล ค ว ามผิ ด ขอ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูล 

ปปท. เขต ๗ ๑. โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อยกระดับงานป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 

1) มีฐานข้อมูลรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีในความรับชอบของ เขต ๗ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนด
กิจกรรมและโครงการในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2) สามารถพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๒. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการ
ลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ       ภาคผนวก - หน้าที่  ๒๕  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน 

๓. กิจกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 

การพิจารณาวินิจฉัยช้ีมูลทางอาญาและวินัยมีความรวดเร็ว แม่นย า มีระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส                
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ ภาคผนวก - ๒๖ - 

 

ภาคผนวก 5 การวิเคราะห์ภารกิจด้านต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมการตั้งสมมุติฐาน 
เพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

 

การวิเคราะห์ SWOT ในงานด้านการปราบปรามของส านักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- มีกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงเอง 
- เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 
- กลไก ศอตช. เป็นเครื่องมือส าคัญ 
- มีเครื่องมือในการตรวจสอบเฉพาะ 
ได้แก่ มาตรา 58/2 และ มาตรา 
58/3 

- มีบุคลากรน้อย เมื่อเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ (อัตราก าลัง) /ขาด
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมแต่ละส านัก/กอง (เกลี่ยอัตราก าลัง) 
- มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจตามข้อกฎหมาย (อ านาจในการเข้าถึงข้อมูล/
การฟ้องเอง กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง) 
- โครงสร้างองค์กร (ส่วนหน้ายังมีปัญหาในการลงพ้ืนที่แสวงหา/ไต่สวน) 
- การโยกย้ายของบุคลากร ท าให้ขาดผู้เชี่ยวชาญในการไต่สวนประจ า
กอง/ส านักนั้น ๆ ในระยะยาว 
- กระบวนการแสวงหา/ไต่สวน ยังมีปัญหามาก (มีหลายขั้นตอน หลาย
ชั้น ท าให้เกิดความล่าช้า งานธุรการคดีไม่สามารถติดตามความก้าวหน้า
ของคดี มีกระบวนการที่ซ้ าซ้อน (เช่น การเสนอร่างค าสั่งไต่สวน ฯลฯ  
มีการซุกคดี) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- การน าผลวินิจฉัยทางคดี มาวาง
เป็นแนวทาง/มาตรการการป้องกัน
การทุจริตในอนาคต 
- การตอบสนองต่อประชาชนอย่าง
รวดเร็วผ่านช่องทางกลไก ศอตช. 
- การข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท าให้
มีโอกาสส าคัญต่อการเสนอมาตรการ
ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
- การเป็นหน่วยงานของรัฐ (ราชการ) 
ท าให้การประสานงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายกับหน่วยงาน
ภาครัฐได้ง่ายกว่าองค์กรอิสระ 

- กฎหมาย ขาดความชัดเจนในเรื่องการยื่นค าร้องออกหมายจับเป็น
ปัญหาต่อการประสานงานกับพนักงานสอบสวน และศาล 
- ระบบ IT ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน
ข้อเท็จจริง ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มาก  
จึงท าให้ประสิทธิภาพในการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีลดลง 
- กระบวนการท างานยังมีลักษณะย้อนไปย้อนมาท าให้เกิดช่องว่างของ
กระบวนงาน เกิดข้อผิดพลาดมาก ท าให้หนังสือหลุด ซุกซ่อนไม่
ด าเนินการได้ 
- คนยังขาดประสิทธิภาพและความเช่ียวชาญในการท างาน 
- ขาดการรวบรวมข้อมูลส าคัญ เช่น มติ ค าสั่ง ระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างเป็นระบบ เป็นต้น (Back Office) 
- ขาดการบูรณาการข้อมูลกับ Stakeholder (ศาล, ภาคประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
- ขาดหน่วยงานภายใน ในการช่วยเรื่องแก้ต่างและฟ้องกลับ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางคดีกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

โดยกลุ่มย่อยงานด้านการปราบปรามได้มีการหารือถึงสมมุติฐานเพ่ือใช้ในการคาดคะเนในการ
พัฒนางานด้านการปราบปราม ดังนี้ 

สมมุติฐาน :  บูรณาการในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
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การวิเคราะห์ SWOT ในงานด้านการป้องปรามของส านักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
- พรบ. มาตรการฯ มาตรา 58/2 และ 58/3 

- วิธีบริหารจัดการเรื่องวินัยยังไม่ชัดเจน  
(การรับ-ส่ง ต่อ เรื่อง) 
- ไม่มีการลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง ช่วยเหลือ 
พวกพ้อง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- กลไก ศอตช. เป็นกลไกส าคัญมากของส านักงาน 
ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนงานป้องปรามและงานอ่ืน ๆ ได ้
- มาตรการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามมาตรา 58/2 จะช่วยป้องปรามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ส าคัญในอนาคต 

- ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมลงโทษ/ช่วยเหลือกัน 
- ได้รับโทษน้อยลง ข้าราชการไม่มีความเกรงกลัว 
- การด าเนินการทางวินัยควรเป็นการปราบปราม 
เนื่องจากเกิดการกระท าผิดแล้ว 
- การด าเนินการทางวินัยที่ยังไม่เป็นเลขคดี 
- ขอให้ปรับย้ายตามมติ ครม. ไม่มีการขับเคลื่อน 
- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชน     ไม่
กล้าร้องเรียน 

โดยกลุ่มย่อยงานด้านการป้องปรามได้มีการหารือถึงวิธีการด าเนินงานทางวินัยและสมมุติฐานเพ่ือ
ใช้ในการคาดคะเนในการพัฒนางานด้านการป้องปราม ดังนี้ 

วิธีการด าเนินงานทางวินัย จะต้องด าเนินการตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตาม
มาตรา 58/2 หรือช่องทางการรับเรื่อง ศอตช. ต้องมีการด าเนินการป้องปรามเชิงรุกของส านักงานฯ และงาน
การข่าว (กรณีรับแจ้งจากเครือข่าย/ผู้บังคับบัญชา) ให้มีการบูรณาการหน่วยงานอ่ืน  ๆ และเมือด าเนินการ
ตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระท าผิดจริง ให้ด าเนินการชี้มูลทางอาญา (ส่ง ป.ป.ช.) และชี้มูลทางวินัย      
(ส่งต้นสังกัด พัฒนากระบวนงานการพิจารณาการตรวจสอบกรณีส่งผลต่อการขอเครื่องราชย์ อิสริยาภรณ์ 
ติดตามการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด) 

สมมุติฐาน :  
- ถ้ามีการลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง ประชาชนกล้าร้องเรียน การทุจริตจะลดลง         

(เพราะข้าราชการกลัวความเด็ดขาดในการด าเนินการ) 
- การตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจและ

สังคม หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง จะท าให้ไม่ท าให้เกิดการทุจริต 
- การลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว จะท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา 
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 การวิเคราะห์เนื้องานด้านการป้องกันของส านักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล 
- ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ 
- พ.ร.บ. มาตรการฯ มาตรา 58/2 และมาตรา 
58/3 
- ศอตช. 
- สปท. มาตรา 51/2 
- ศปท. 
- ภาคีเครือข่าย กธจ. พอช. 
- รัฐธรรมนูญ มาตรา 63 
- พ.ร.บ. การอ านวยฯ 

- ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และทักษะ 
- ระบบงาน/รูปแบบ ไม่ชัดเจน 
- งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ 
- ไม่มีระบบการรายงานผล/ ติดตาม/ รวบรวมข้อมูล
ด้านการป้องกัน 
- หน่วยงานภายใต้ ศอตช. ไม่ให้ความร่วมมือ 
- มีการสลับต าแหน่ง/โยกย้ายเจ้าหน้าที่ ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการท างาน 

โดยกลุ่มย่อยงานด้านการป้องกันได้มีการหารือถึงสมมุติฐานเพ่ือใช้ในการคาดคะเนในการพัฒนา
งานด้านการป้องกัน ดังนี้ 

สมมุติฐาน :  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมภิบาลและด าเนินโครงการต่าง ๆ สุ่มเสี่ยงไปในทางทุจริตค่อนข้างสูง โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1) ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยใช้กลไกการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2) ปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3) พัฒนาเครือข่ายภาครัฐโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4) ยกระดับการป้องกันในระดับนานาชาติ OECD ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลาย

ภาษา และ AI  

การวิเคราะห์เนื้องานด้านการบริหารจัดการของส านักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน 

กลุ่มย่อยงานด้านการบริหารจัดการได้มีการหารือถึงสมมุติฐานและเป้าหมายเพ่ือใช้ในการ
คาดคะเนในการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

สมมุติฐาน : ในอีก 5 ปีข้างหน้าภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. จะเปลี่ยนแปลงไป 
การท าส านวนคดีทุจริตต่อหน้าที่ลดลง การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้น การท า
ส านวนคดีประพฤติมิชอบมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนี้ 

เป้าหมาย : 
1) เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
2) บุคลากรมีสมรรถนะ 
3) บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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โดยจะมุ่งเน้นพัฒนางานด้านการบริหารจัดการออกเป็น 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 : การบริหารจัดการ (Management) 

1.1 โครงสร้างองค์กร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับกับภารกิจที่จะเกิดขึ้นใน 5 ปี 
เช่น ขยายเขตพ้ืนที่ ควบรวมงานที่มีภารกิจซ้ าซ้อน (ช่องทางการรับเรื่อง) รวมถึงยกระดับกลุ่มงานให้เป็นกอง 
(สถาบันพัฒนาบุคลากร) เป็นต้น 

1.2 กระบวนงาน งานคดี ลดขั้นตอนการท าคดี งานบริหารทั่วไป ก าหนดมาตรฐานในแต่
ละกระบวนงานให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน มีระยะเวลาที่ชัดเจน 

ประเด็นที่ 2 : บุคลากรในองค์กร 
2.1 การสรรหาบุคลากร เน้นการสอบบรรจุ 
2.2 การพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.3 ความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงาน 
2.4 การสร้างความเป็นเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร (Unique) 
2.5 การเพ่ิมอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นที่ 3 : งบประมาณ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
3.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเด็นที่ 4 : เทคโนโลยี 
4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม เชื่อมโยง บูรณาการ 

ทลาย Silo Thinking 
4.2 มีระบบในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM), E-Learning 
4.3 มีระบบเพ่ือจัดการข้อมูลประกอบการตัดสินใจและก าหนดนโยบาย (BI : Business 

Intelligence) 
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ภาคผนวก 6 บันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)   
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

 

๑. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล) (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๑.๑  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมามีอะไรบ้าง  
ตอบ สามารถแยกได้เป็น ๓ ประเด็น คือ ในด้านการป้องกัน การปราบปราม และการขับเคลื่อน

นโยบาย รายละเอียดดังนี้ 
ด้านการป้องกัน อยากให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

จะมีการด าเนินการแบบแยกส่วน หรือไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้เคยด าเนินการที่ผ่านมา ท าให้
กระทบกับสิ่งที่เราต้องการ โดยการด าเนินการควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลสัมฤทธิ์      
ในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญคือต้องมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งโครงการที่ด าเนินการต้องมีการตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้น เราท า
อะไร ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือในการด าเนินการเกิดช่องว่าง ช่องโหว่ในการด าเนินการ 
ควรมีการปรับแผน ในการด าเนินการตลอดเวลา การขับเคลื่อนควรก าหนดเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง เพ่ือ
บ่งชี้ว่าเมื่อเกิดการขยับด าเนินการสามารถสร้างผลกระทบในการด าเนินการระดับประเทศได้ หรือเกิดผล
กระทบในการด าเนินการเรื่องใหญ่ ๆ เนื่องจากเราเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร เราสามารถใช้กลไกที่ผ่าน ศอตช. 
และ ศปท. ในการขับเคลื่อน ซึ่งหลายเรื่องสามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายนี้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการ             
แต่ถูกปล่อยทิ้งไป มองข้ามไป ก็จะหายไป ดังนั้นควรมีการประเมิน ปรับปรุง และขยับขับเคลื่อนการด าเนินการ
ในประเด็นส าคัญให้มีน้ าหนักในการด าเนินการมากขึ้น ขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสติดเชื้อ โควิด ท าให้งานป้องกันของเรามีปัญหาในการด าเนินการเช่นกัน ซึ่งด้วยภารกิจของงานป้องกันเน้น
ไปที่การ ให้ความรู้ ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการ ภาคประชาชน ซึ่งท าให้เราท างานได้ไม่เต็มที่           
ต้องมีการปรับรูปแบบ การใช้สื่อ ใช้ IT เข้ามาช่วยอย่างมากในการด าเนินการ เพ่ือให้งานสามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับงบประมาณต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน ปรับงบประมาณ ทั้งหมด 

ด้านการปราบปราม ที่ให้ยึดหลักรวดเร็วเป็นธรรม โปร่งใส ก าหนดห้วงระยะเวลาการ
ด าเนินการ ที่ให้ยึดหลักเงื่อนเวลา ๑ – ๓ ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับคดีมาจาก ป.ป.ช. ท าให้ คนรับผิดชอบ  
มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในทางวินัย ระบบสนับสนุนคดียังไม่ครบถ้วน มีการตั้งคณะท างานเร่งรัดในเรื่องคดี 
พิจารณาการด าเนินการที่แล้วมามีการด าเนินการครบถ้วนหรือไม่ หรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีการ
ด าเนินการวินิจฉัยชี้มูลไป เราควรต้องมีการศึกษาน าวิธีการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นบทเรียน ความรู้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ กองบริหารคดี ต้องมีการด าเนินการในส่วนนี้ โดยสรุป แยก
ประเภท เพ่ือเป็นข้อมูลให้คนท าคดีใช้เป็นแนวทางได้ต่อไป ในส่วนของ IT ก็ต้องมีการสนับสนุนในเรื่องของการ
ติดตามการท างานด้านคดี สามารถตรวจสอบได้ว่า คดีถึงไหน ใครรับผิดชอบ เนื่องจากบางครั้งเมื่อมีการชี้มูล
แล้ว ผู้บริหารสามารถติดตามการด าเนินการให้ไม่ให้เกิดความล่าช้า หยุดอยู่ กับที่ด้วยงานธุรการ ต้องมีการ
ติดตามการด าเนินการตลอด ผู้อ านวยการส านัก/กอง ก็ควรมีการติดตามตลอดด้วย ซึ่งงานคดีนี้เป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของทั้ง ๒ ฝ่าย ดังนั้นอย่าให้เกิดความล่าช้า 

ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งเราในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. จึงต้องท างานเชิงรุก 
หรือมีงานป้องกันเชิงรุก ซึ่งในการด าเนินการโครงการส าคัญจึงต้องมีมาตรการข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้ ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นกลไกส าคัญของเรา          
ซึ่งหน่วยงานที่สามารถช่วยให้เราด าเนินการได้อีกหน่วยงานหนึ่งคือ กลไก ศปท. หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตระดับกระทรวง ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับข้อมูลเราไปขยายการด าเนินการต่อ ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการประสานติดตามงานร่วมกันตลอดเวลา ให้เกิดความเข้าใจกัน ทั้งในเรื่อง วินั ย 
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ปกครอง อาญา หรือเรามีเรื่องอะไรอย่างจะแจ้งให้เขาด าเนินการเราก็สามารถด าเนินการได้ ซึ่งที่ผ่านมาการ
ด าเนินการในส่วนของ ศอตช. ถือว่าการด าเนินการยังไม่ชัดเจน คาดหวังว่า การท างานของ ศอตช.  ในระยะ
ต่อไป หน่วยงานภายในจะต้องมีความชัดเจนขึ้น สามารถวางแผนขับเคลื่อนการท างานได้ ซึ่งจะท าให้งานของ 
ศอตช. มีความเด่นชัดขึ้นมา เพ่ือให้กลไกนี้เป็นมือเป็นไม้ของ ป.ป.ท. เพ่ือที่จะเสนอต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี 
หรือ คณะรัฐมนตรี ให้การขับเคลื่อนการท างาน มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีน้ าหนักมากขึ้น  

๑.๒ ทิศทางในการขับเคลื่อนท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในอีก ๕ ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  
ตอบ เน้นต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ เป็นสิ่งที่เราต้องด าเนินการ นอกจากนี้ สิ่งที่เราคาดหวังคือ การก าหนดวิสัยทัศน์ของเรา ท าให้
หน่วยงานของเราเป็นที่พ่ึงของประชาชน เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน เจ้าหน้าที่เป็นมืออาชีพและ      
อีกภารกิจของเราที่ได้รับมอบหมายคือ การยกค่าคะแนน CPI ให้สูงขึ้น ดังนั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมานั้น      
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้วิสัยทัศน์สามารถเกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา  

งานด้านป้องกัน ต้องขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน ต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะประชาชน ต้องมีการน าการติดต่อด้วยเทคนิค 
ด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดการคุยกันได้ง่ายขึ้น และด้วยสถานการณ์โควิดการด าเนินการ        
ในส่วนนี้ส าคัญมาก การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปัจจุบันมีกลไก ให้เราสามารถ
ด าเนินการได ้

งานด้านการปราบปราม เน้นการใช้มาตรา ๕๘ / ๒ มาตรา ๕๘ / ๓ มากขึ้น อย่างที่
ทราบดี งานปราบปราม ตั้งแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. ก าหนดให้ส่ง เรื่องการทุจริต
ทั้งหมดไปที่ส านักงาน ป.ป.ช. นั้น งานคดี ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในปีนี้เหลือน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม    
สิ่งที่เราท าได้คือการท าตามอ านาจหน้าที่ที่เรามี คือ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความ
เดือดร้อนของประชาชน กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ราชการ ทั้งหมด
นี้เราสามารถตรวจสอบได้หมด และเม่ือเราตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต เราจึงด าเนินการส่ง ป.ป.ช. ในเรื่อง
ของ ศอตช. ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริต การร้องเรียนผ่าน ศอตช. ในส่วนนี้เราสามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งหมด ส่วนจะเป็นเรื่องทุจริตหรือจะส่ง ป.ป.ช. หรือไม่ เราก็มีการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องไม่ละเลยในเรื่อง ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นมืออาชีพ ทุกคนซึ่งในส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรม ให้เราได้มีการท างานอย่างคล่องตัว รอบรู้  

งานป้องปราม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก โดยในบางคนอาจจะเรียกการด าเนินการนี้ว่า  
เป็นการป้องกันเชิงรุก คือ การลงไปศึกษาโครงการใหญ่ ๆ ทั้งในขั้นตอนก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ และ
หลังด าเนินการ ศึกษาความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่คนที่รับผิดชอบ ประชาชน เพ่ือให้รู้
ว่าตรงไหน มีจุดอ่อน มีช่องโหว่ และหน่วยงานด้วยว่าความเสี่ยงอยู่ในส่วนไหน เราท า เราชี้แจง และเราลงไปดู
ขณะท าโครงการว่าสิ่งที่เขาท ามีปัญหาตรงไหน อย่างไร กับสิ่งที่เราเคยชี้แจงไป ซึ่งเราอาจจะเจอปัญหาใหม่
หรือพบปัญหาเดิมที่เราเคยเจอเราก็แจ้งเขาได้ หลังจากมีการด าเนินโครงการต่าง  ๆ เราก็ต้องลงไปตรวจ 
ติดตาม อีกครั้ง ถ้าพบความผิดปกติ เราก็ต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย คือ มีการด าเนินคดี โดยงานป้อง
ปรามนี้จะเป็นงานที่เราสามารถท าได้ ทั้งในเชิงของการป้องกัน และปราบปรามไปในตัว คือ เน้นไปที่การ
ป้องกันการทุจริตขณะเดียวกันก็มีการเสนอแนะมาตรการ ซึ่งสิ่งเราเหล่านี้เราต้องรวบรวมไว้ เป็นความเสี่ยง
การทุจริตในแต่ละลักษณะโครงการ ทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอ่ืน ๆ และเผยแพร่ไปยังสาธารณะชน 
ประชาชนก็จะมีความรู้ความเข้าใจ ในส่วนนี้เพิ่มข้ึน ก็จะเป็นส่วนช่วยเราต่อไป  

งานด้านบริหารจัดการ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่อยากจะสร้างให้ กรมเรา ท างานได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา
พบว่าการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรากระท าการทุจริต ปรากฏว่าไม่มีเลย ดังนั้นถือว่ากรมเราท างานในส่วนนี้ได้ดี          
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ในเรื่องของการสร้างการยอมรับ เชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ขณะเดียวกันในการท างานของเราไม่เหมือน ป.ป.ช. 
เรามีเขตพ้ืนที่ ๙ เขต และตอนนี้เราได้มีการขยายส่วนหน้า ใน ๒ เขตคือ เขต ๔ ที่จังหวัดสกลนคร และ เขต ๓  
ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่มีการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือสร้างความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของเราเองด้วย สามารถด าเนินการลงพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ได้มีการสร้างสถานที่ท าการ ปัจจุบันมีหลายแห่ง โดยต่อไป จะมีที่ท าการเป็นของตัวเองทั้งหมด และมีส่วนหน้า
ทั้งหมดทั้ง ๙ เขตต่อไปในอนาคต ส่วนกฎหมายอยู่ระหว่างการแก้ไขเพ่ือให้มีความเป็นตัวของตนเองและ  
มีภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นซึ่งอาจจะต้องรอเวลา ส่วนเครื่องไม้ เครื่องมือ IT ในส่วนนี้มีความส าคัญมาก  
ทาง ศูนย์เทคโนโลยี ควรต้องมีการขยับสร้างเครื่องไม้ เครื่องมือ เพ่ือมาตอบสนองการท างานของเรา รองรับ     
สิ่งที่จะให้บริการประชาชน ด้วย ในเรื่องการบริหารงานพยายามที่จะสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย  
ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ในการเจริญเติบโต จะต้องมีอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนนี้เมื่อเทียบกับที่อ่ืนการด าเนินการ
ของเราส่วนนี้ถือว่าดี  

๑.๓ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
การเข้าถึงข้อมูล ภาวะปัญหาที่เกิดจาก Covid 19 และความเหลื่อมล้ าทางสังคมในด้านต่างๆ ในมุมมอง 
ของท่าน ท่านคิดว่า ส านักงาน ป.ป.ท. ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในเรื่องใดเป็น
ล าดับแรก  

ตอบ ที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตมีวิวัฒนาการมากขึ้น ใช้ IT มากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น 
สิ่งที่จ าเป็นต้องปรับปรุง คือ สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ต้องมีความเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิวัฒนาการ
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น ระบบ IT จะมีความจ าเป็น เนื่องจากจะเป็นตัวช่วยการ
ท างานได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมา ซึ่ง IT สามารถสนับสนุนการท างานได้ทุกรูปแบบ            
ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล ประสานการท างาน ติดต่อกับประชาชน หรือ ผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งการพัฒนาเรื่อง IT  
ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ คือ ต้องมีความเสถียร และมีความรอบด้าน มากที่สุด ซึ่งจะท าให้
การท างานของเรามีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่งจะมีความเก่ียวพันไปถึง ความยอมรับ เชื่อถือ เชื่อมั่น และศรัทธา
ของประชาชนต่อไปด้วย  

๑.๔ ในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ท่านมี
แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI 
ของประเทศไทยอย่างไรบ้าง  

ตอบ ศอตช. เป็นกลไกส าคัญของรัฐบาล และเป็นกลไกส าคัญของ ป.ป.ท. ซึ่ ง                    
การด าเนินการในช่องทางนี้สามารถเสนอถึงคณะรัฐมนตรีได้ ดังนั้น ถือเป็นช่องทางที่จะท าให้การท างาน        
มีน้ าหนัก ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับปฏิบัติ ล าพังส านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีน้ าหนักในการด าเนินการขนาดนั้น 
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางการท างานที่ชัดเจนว่า เราจะวางยุทธศาสตร์อย่างไร            
ของ ศอตช. ซึ่งที่ผ่านมาเรายังขาดยุทธศาสตร์ รูปแบบ ประเด็นที่ชัดเจนในการด าเนินการ ซึ่งเราด าเนินการ
เพียงตั้งคณะท างานและแยกส่วนการท างานให้ แต่ละคนไปด าเนินการเท่านั้น หรืออาจจะมีการก าหนด
อนุกรรมการ ขึ้นมาด าเนินการ ในแต่ละชุด แต่ความเชื่อมโยง ยังขาดการประสานงานเท่าที่ควร ดังนั้น           
จึงคาดหวังว่า ต่อไปเราจะมีหน่วยงานภายในที่เป็นกลไกมารับผิดชอบการด าเนินการ โดยเฉพาะสามารถ
รวบรวมทุกสิ่งที่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดท า เป็นแนวทางหรือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพ่ือเสนอให้กับฝ่าย
บริหาร รัฐบาล นายกรัฐมนตรี ไปขับเคลื่อนออกมาเป็นประเด็น ที่มีผลกระทบกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ใน
เรื่องใหญ่ ซึ่งจะมีผลกระทบไปยัง CPI ซึ่งอย่างที่เราทราบ CPI มีแหล่งการประเมิน ๙ แหล่ง ที่กระทบกับ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย แต่ก็ยังดี ที่การส ารวจในส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาติ ยังมองเราว่า มีการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาดีขึ้น ซึ่งเราก็ควรจะมองไปยังภาพในส่วนอ่ืนว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งในเรื่อง CPI       



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ ภาคผนวก - ๓๓ - 

 

ที่จริงควรจะช่วยกันทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ล าพังแค่ ป.ป.ท. ป.ป.ช. ไม่ได้ ต้องเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม และเราต้องมีความจริงใจกับทุกคน ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ถ้าการท างานมีความจริงใจ เขาก็จะ
ท างานให้เราเตม็ที่ คือ ช่วยกันท าเต็มที่  

สร้างการรับรู้ของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ก็เป็นอีกประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อน ซึ่งที่ผ่านมา
เรายังไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้เกิดการรับรู้แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมาการสื่อสารจากสื่อมวลชน 
มักจะลงเฉพาะด้านลบในปัญหาการทุจริต ดังนั้นเราจึงต้องมีการคิด วิเคราะห์เพ่ือจะสื่อสารผลงานด้านบวก
ออกไป ไม่ใช่ปล่อยให้พ้ืนที่สื่อมีแต่ปัญหาการทุจริต เมื่อสื่อสารออกไปยังระดับโลก ก็เป็นเรื่องยากที่ CPI จะมี
คะแนนดีขึ้น นักธุรกิจนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนธุรกิจในประเทศไทย ต้องได้รับการคุ้มครองจาก
ภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาเรามีกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ มาตรการช่วยเหลือนักลงทุน          
แต่ปัญหาคือยังมีการเรียกรับเกิดขึ้น  ซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไง ซึ่งควรไปพิจารณา พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกฯ ว่ามีจุดอ่อน ข้อบกพร่อง อย่างไร เราจะสามารถเข้าไปช่วยได้อย่างไร  

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของนักลงทุนชาวต่างชาติ จะสามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง    
แต่ก็ไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาทั้งระบบ จริง ๆ เราต้องไปดูกลไกว่ามีปัญหาอะไร ท าไมคนจึงต้องยังไปจ่ายเงินเพ่ือ
ขอรับการอนุมัติ อนุญาต หรือคนที่เดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่มีแนวปฏิบัติส่วนใดบ้าง เกิดปัญหาอย่างไร 
ซึ่งในส่วนนี้เราต้องศึกษา และก าหนดแนวทางแก้ไข ด าเนินการเรื่องใหญ่ๆ ที่กระทบคนจ านวนมากก่อน        
ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้มีความชัดเจน โปร่งใส การใช้ดุลพินิจ การเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งในส่วนนี้เรา
ต้องคิดกลไก กลวิธี ด้วย เพ่ือเสนอ ศอตช. ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ท่านได้ให้นโยบาย
ว่า การด าเนินการของ ศอตช. ควรต้องพิจารณาเรื่องใดที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต้องเสนอเข้า
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเราต้องปรับยุทธศาสตร์ในส่วนนี้  

๑.๕ ในอีก ๕ ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นส านักงาน ป.ป.ท. เป็นอย่างไร ในสายตาประชาชน/รัฐบาล 
ตอบ ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ การยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาของประชาชน                 

เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่มีคุณภาพ และสามารถเสนอแนะแนวทาง
มาตรการต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งปัญหาการด าเนินคดี ต้องมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม และโปร่งใส และในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ ศอตช. คือ ต้องเป็นหน่วยงาน        
ที่ประสานกับทุกภาคส่วน ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นอย่างดี ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริต                   
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และคาดหวังว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าเพราะระเบียบกฎหมาย วิธีปฏิบัติ หรือการกระท าในพฤติกรรมส่วนตัว ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อต าแหน่งหน้าที่ เราจะสามารถเข้าไปช่วยเขาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราด าเนินการได้        
เราก็จะเป็นที่พ่ึง เป็นหน่วยงานที่ประชาชนนึกถึง ถ้าเขาได้รับความเดือดร้อน จากเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับความ        
ไม่เป็นธรรมหรือกระท าการทุจริต เขาจะนึกถึงเราและเราสามารถลงไปท าได้ด้วยความรวดเร็ว ด้วยความเป็น
มืออาชีพ ความเชื่อมั่น ศรัทธา จะมาเอง คือ เกิดได้ด้วยผลงาน ไม่ได้เกิดจากการประชาสัมพันธ์                    
โดยความเชื่อมั่นศรัทธานั้นจะเกิดจากการกระท า เราท าให้ดีที่สุด เขาจะรับรู้ และรับทราบทั่วกัน  

๑.๖ เป้าหมายความส าเร็จ (วิสัยทัศน์) ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ท่านอยากเห็นคืออะไร  
       ตอบ อยากให้ ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล Good Governance การบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งถ้าทุกส่วนราชการมีการด าเนินการในส่วนนี้ สิ่งต่าง  ๆ ที่ตามมาก็จะดี เจ้าหน้าที่รัฐ           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความจริงจังในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ด าเนินการกับคนที่ท าไม่ถูกต้อง วินัย อาญา ปกครอง ด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้เกิดการ
ด าเนินการอย่างเข้มแข็งเพ่ือช่วยส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายภูมิวิศาล เกษมศุข) ( ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

๒.1 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมามีอะไรบ้าง 
ตอบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา

นั้นมีมากพอสมควร จากที่เห็น เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติราชการทุกคนนั้น ได้ท าอย่าง
เต็มที่หรือไม่ คนที่ท าเต็มที่นั้นดีอยู่แล้ว แต่คนที่พร้อมจะแสวงหาผลประโยชน์จากอ านาจหน้าที่นั้นก็ยังไม่หยุด
การกระท าดังกล่าว จึงเป็นที่มาของปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติในการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีหลักแนวคิดว่า “ถ้าป้องไม่ได้ท า ปราบไม่ได้ผล การทุจริตจะเกิดขึ้นทันที”  

ป้องไม่ได้ท า หมายถึงอย่างไร อย่าลืมว่าข้าราชการเรามีส่วนที่ต้องบริหารงานอยู่ 3 เรื่อง 
คือ คน งาน และเงิน เรื่องแรก คน นั้นมีองค์ความรู้เพียงพอหรือไม่ ที่จะไปเป็นแกนหลักให้กับผู้ตาม หรือคน
อ่ืนๆ ได้เดินตามในแนวทางที่เราจะวาง งานวันนี้เราเห็นอยู่ว่ามีปัญหาอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรัส
ชนิดหนึ่ง จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะในเรื่องของการลงไปพบปะพูดคุย การป้องกัน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
การสร้างแนวป้องกันไม่ให้คนที่พร้อมจะกระท าความผิดไปกระท า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้คนที่พร้อมจะหลง
ผิดไปกระท าความผิด เมื่อเกิดการกระท าอย่างนี้ขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19              
ซึ่งอาจจะท าให้การลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ พบปะพูดคุยกับประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ นั้น
เป็นไปได้ยาก แต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้ หากแต่เราต้องก้าวข้าวผ่านมันไปให้ได้  

การปราบปรามต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถ้าจะดูจากกฎหมายต่างๆแล้ว             
ในส่วนตัวคิดว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย  เรามีความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว
หรือไม่ กระจกสะท้อนที่ส าคัญคือประชาชน ท าให้ทราบว่ากระบวนการของเราดีพอรึยัง รวดเ ร็วหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือเปล่า ถ้าเราอยากให้ประชาชนเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนกับเรา เราต้องท าให้
ประชาชนพึงพอใจในการท างานของ ป.ป.ท. ถึงแม้เราจะทราบดีว่ากระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง และไต่สวน
ข้อเท็จจริงนั้นใช้เวลานาน กว่าจะส่งอัยการสั่งฟ้อง และกว่าศาลจะพิจารณาความผิดลงโทษผู้กระท าความผิด
นั้นใช้เวลานานมาก ในวันนี้ส านักงาน ป.ป.ท. ยังโชคดีที่ไม่มีเสียงสะท้อนว่าเราท างานไม่โปร่งใสหรือไม่เป็น
ธรรม เรามีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบไปด้วยผู้ทรวงคุณวุฒิผู้มากไปด้วยประสบการณ์และวิชาการต่าง ๆ 
ในการวินิจฉัยคดี ถ้าเราป้องได้ผล ปราบก็จะเบา แต่ถ้าป้องไม่ได้ท า ปราบไม่ได้ผล ทุจริตจะเกิดขึ้นเป็นมหึมา 
ผลกระทบจะเกิดข้ึนกับประชาชนโดยตรง 

ข้างต้นจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในความคิดของท่านรองฯ และต้องคิดต้อง
ร่วมกันแก้ไขต่อว่าเราจะท าอย่างไร จะสร้างแนวป้องกัน จะช่วยกันท าให้เกิดความรวดเร็ วในการกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

ป้องไม่ได้ท า ปราบไม่ได้ผล คนไม่เกรงกลัว 
เพ่ิมเติม ส าหรับการทุจริตในวันนี้ที่มองเห็นยังมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง ปัญหาอุปสรรค

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปก็คือ การที่กลไกไม่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในกรอบของธรรมาภิบาล 
เจ้าหน้าที่ มีอ านาจและหน้าที่ แต่คุณไม่ท า ท าไม่ถูก และยังแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้อีก ยิ่งไปกว่านั้นการ
ลงโทษยังด าเนินการไม่รวดเร็วเพ่ือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงให้เห็นว่าเมื่อท าผิดจะถูกลงโทษ กลไกถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือให้ขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นระบบอย่างยิ่งจัง เมื่อขับเคลื่อนในระบบในการด าเนินการใด ๆ ก็ตาม
แล้วคิดว่าปัญหาอุปสรรคย่อมถูกแก้เป็นองคาพยพ และปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนลดน้อยลงไป 

2.๒ ทิศทางในการขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร  

ตอบ ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องสร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้กับประชาชน เพ่ือยกระดับค่า 
CPI ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ด้านการป้องกัน คือการหยุดยับยั้งสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงไปกว่านี้ได้ จะท าอย่างไร             
อาจท าได้โดยการต้องเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในข้าราชการ งานป้องกันเป็นงานส าคัญที่จะต้องเดินควบคู่ไปกับ
การปราบปราม ถ้าเราป้องดี ปราบก็เบา ถ้าเราป้องดีถึงที่สุด ปราบก็แทบจะไม่ต้องท างานเลย แต่เราจะป้อง
อย่างไร จะพัฒนาเสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการทั่วประเทศอย่างไร เราต้องมองเรื่องของ คน งาน เงิน                
การใช้งบประมาณ การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ทุกส่วน
ราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการใช้งบประมาณ ถ้าเราท าได้ เราก็จะสามารถสร้างแนวป้องกันที่ดีได้ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะ เป็นครูเป็นกระจกให้หน่วยงานต่างๆ ในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้งบประมาณต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรร
มาภิบาลได้ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สิ่งเหล่านี้ส านักงาน 
ป.ป.ท. ต้องไปด าเนินการต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ ที่ผ่านมาเราเริ่มมาแล้วต่อไปเราต้องเริ่มท าอย่างจริงจัง 
ส านักงาน ป.ป.ท. ถอยไม่ได้เราต้องเดินไปข้างหน้า 

ทุกวันนี้ เรามี เครือข่ายภาคีเยอะขึ้นมาก เรามีการลงนามข้อตกลงกับเครือข่าย                
ภาคประชาชน พอช. และภาคอ่ืนๆ อีก มาตรา 63 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560             
ที่กล่าวถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต การตรวจสอบการใช้
งบประมาณ เน้นการด าเนินการผ่านเครือข่ายภาคประชาชน ให้เป็นพวกเรามากที่สุด และการสื่อสารผ่าน 
Social Media ให้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านป้องปราม ที่ผ่านมามาตรา 58/2 เราด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว แต่เราจะต่อยอดและ              
สานต่อให้ดี โดยเน้นการด าเนินการผ่านเครือข่ายภาคประชาชน  

ด้านปราบปราม  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง/ไต่สวนข้อเท็จจริงในบางครั้งต้องมีการสืบสวนทางการเงิน ฯลฯ การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเป็น                 
สิ่งส าคัญ ต้องเร่งท าอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านบริหารจัดการ (4 M) อาจขยายโครงสร้างองค์กร คน งาน เงิน ที่มี เราต้องใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาทั้ง คน งาน เงิน ไปพร้อมกัน 

๒.3 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี           
การเข้าถึง ข้อมูล ภาวะปัญหาที่เกิดจาก COVID-19 และความเหลื่อมล้ าทางสังคมในด้านต่าง ๆ ในมุมมอง
ของท่าน ท่านคิดว่าส านักงาน ป.ป.ท. ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในเรื่องใดเป็น
ล าดับแรก  

ตอบ COVID-19 เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาก่อนและไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญปัญหานี้               
ไปอีกนานแค่ไหน การแก้ไขปัญหาต้องแยกเป็น 2 ทาง 

1. แก้ปัญหา ต้องมองปัญหาให้ออก 
2. บริหารจัดการปัญหา ต้องบริหารจัดการปัญหานั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดี            

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เราต้องรู้จักการน ามาใช้ ให้สาน
และสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่อยากจะเห็นคือการรู้จักวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาต้องเป็นจุด
แข็งของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป เราต้องมองให้เป็นว่าบทเรียนที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
วางแผนต่อไปในอนาคต เราต้องอยู่ในโลกที่ต้องมีการพัฒนา Technology การสื่อสารผ่าน Social Network 
เราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเราให้สานสอดสอดคล้องไปกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมี
การแพร่ระบาด COVID-19 และไม่รู้ว่าสถานการณ์ปัญหาการทุจริตจะเป็นเช่นไร เราต้องมีการเตรียมการ            
รู้อดีตเป็นเช่นไร ปัจจุบันจะท าอะไร และต้องวางแผนส าหรับอนาคต เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. จะต้องมีการพัฒนา              
ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้เป็น เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์เป็นจะท าให้เรา
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คาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนได้ คิดในสิ่งที่จะท า ท าในสิ่งที่คิด ถ้าไม่คิดอย่าไปท า เพราะถ้าท าในสิ่งที่ไม่ได้คิด 
มันจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับองค์กรของเรา คิดในสิ่งที่จะท า ท าในสิ่งที่คิด ถ้าไม่ได้คิดอย่าริที่จะท า  
 

๒.4 ในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ท . เป็นฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ในอีก 5 ปีข้างหน้า                   
ท่านมีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนน 
CPI ของประเทศไทยอย่างไรบ้าง  

ตอบ ค่า CPI ต้องเริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ท าให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
เราไม่ได้นิ่งดูดาย ท าให้เห็น ท าให้เป็น ท าให้ได้ นักลงทุนชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาประเมิน เราท าให้
เห็นว่าประเทศเราจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา ท าให้เห็น ท าให้เป็นอย่างมืออาชีพ ขั้ นตอนการปฏิบัติ
ชัดเจน เมื่อผลสัมฤทธิ์เกิด ทุกคนจะเป็นสุข มองภาพรวมให้ออก ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

๒.๕ ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นส านักงาน ป.ป.ท. เป็นอย่างไรในสายตาประชาชน/รัฐบาล 
ตอบ เริ่มจากรัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นที่พ่ึงให้กับรัฐบาลได้ คดีนโยบายต่าง ๆ                

ในการแสวงหาข้อเท็จจริง นายกรัฐมนตรีเห็น ป.ป.ท. เป็นที่พ่ึงได้ ท่านกรุณาให้ความไว้วางใจกับส านักงาน 
ป.ป.ท. มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ และข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ เราต้องเป็นที่พ่ึงทั้งรัฐบาล
และประชาชน เป็นที่พ่ึงแห่งแรกและแห่งท้ายสุดที่ประชาชนนึกถึง สร้างความเชื่อมั่นสร้างแรกศรัทธาให้กับ
ประชาชน สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ให้รุนแรง ในอดีตมีผลการส ารวจที่ระบุ
ว่าประชาชนยินยอมที่จะจ่ายเงินเพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ง่ายขึ้น แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว  ประชาชนไม่ทนต่อ          
การทุจริตมากขึ้น เพราะมีการขับเคลื่อน/ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างแต่รูปแบบและเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น ส านักงาน ป.ป.ท. รีบลงไปลดความเดือดร้อนของประชาชน ผลกระทบลดลง ประชาชนก็จะเชื่อมันและ
ศรัทธาใน ป.ป.ท. มากขึ้น อีก 5 ปีข้างหน้า ป.ป.ท.จะต้องเป็นองค์กรที่ประชาชนยิ้มให้และมีความสุข ว่าเราได้
แก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างอบอุ่นและจริงใจ เราต้องด าเนินการแบบนี้และตลอดไป จึงจะสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาให้กับประชาชนได้มากท่ีสุด 

๒.6.เป้าหมายความส าเร็จ (วิสัยทัศน์) ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ท่านอยากเห็นคืออะไร 
ตอบ พระบรมราโชวาทที่เราควรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมมาใส่ไว้ในจิตใจของพวกเราคือ

การน าเอาแนวพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเอาไว้เนื่องในวันข้าราชการ    
พลเรือนประจ าปี พ.ศ. 2563 “งานข้าราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลัก
วิชาที่ถูกต้อง แม่นย า ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัย
ที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้สามส่วนนี้ ให้
สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่
ประเทศชาติและประชาชน” และพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี พ.ศ. 2561                  
“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่
ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะด าเนินไปได้ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย 
และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน            ได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืน” 

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านรองฯ เน้นย้ า การน้อมน าเอาพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาเป็นแสงชัย/แนวทางในการปฏิบัติ เป็นเกราะป้องกันในการที่เราจะไม่คิดหรือ
กระท าความผิดหรือท าในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง เราจะสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีได้ เราจะต้องมีจิตใจที่มีความ
กระจ่างชัดในการแก้ไขปัญหานั้นๆเสียก่อน ต้องทุ่มเทจริงใจ ไม่เช่นนั้นวิสัยทัศน์นั้นจะเป็นแค่ผิวเผิน วิสัยทัศน์
ที่ดีต้องน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รักษา สืบสาน ต่อยอด หางเสือเป็นส่วนที่ช่วยในการขัดท้ายเรือให้         
ไปในทิศทางที่ต้องการ วิสัยทัศน์ก็เปรียบเหมือนหางเสือที่เป็นแนวทางให้กับ ป.ป.ท. ด าเนินงานให้เป็นไปตาม



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ ภาคผนวก - ๓๗ - 

 

ทิศทางที่ก าหนด สิ่งส าคัญคือนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เมื่อถึงวันนั้นปัญหา
และความรุนแรงในการทุจริตก็จะลดลง 

 
 

๓.รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายพุฒิพงษ ์เลิศสถิตย์) (ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

๓.๑ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมามีอะไรบ้าง 
ตอบ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผลให้กิจกรรม/                  

การด าเนินการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก หรือเลื่อนออกไป เพราะถูกควบคุมตามมาตรการทางสาธารณสุข              
อีกทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑           
ได้ก าหนดให้หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนเป็นภารกิจของส านักงาน ป.ป.ช. โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการแทนได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจและหน้าที่              
การท างานของส านักงาน ป.ป.ท. และอีกเหตุผลหนึ่งที่ส าคัญคือ ยังไม่มีแผน/ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาเป็นพียงแผน/ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาพรวม ภาพใหญ่ทั้งประเทศ ท าให้การวางเป้าหมายการด าเนินงานยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร  

๓.๒ ทิศทางในการขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในอีก ๕ ปีข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร 

ตอบ เป้าหมายหลักของส านักงาน ป.ป.ท. คือ ต้องการให้การทุจริตในภาครัฐลดลง หรือ
หากหมดไปได้จะเป็นการดีมาก ดังนั้นการท างานในอีก ๕ ปีข้างหน้าควรเน้นการท างานในด้านต่อไปนี้ 

ด้านป้องกัน  ควรเน้นการท างานเชิงรุก ปรับแนวคิด/กระบวนทัศน์ (Mindset) ทัศนคติ 
และปลูกฝังค่านิยมประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงมารดาที่ก าลังตั้งครรภ์ และควรเน้นการส่งเสริมการมี           
ส่วนร่วม/ความร่วมมือในทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการท างานของ
ภาครัฐ ที่จะท าให้เกิดความม่ันใจและปลอดภัยในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ด้านป้องปรามและด้านปราบปราม เน้นการท างานในลักษณะ “ป้องปรามน า 
ปราบปรามตาม” ด าเนินการอย่างจริงจัง รวดเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ หากมีการน า
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และคนที่คิดจะทุจริตเกิดความ
เกรงกลัวไม่กล้าที่จะท า และควรเน้นเรื่องการด าเนินการตามมาตรการปกครอง/วินัย ที่เป็นอ านาจของหัวหน้า
ส่วนราชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องด าเนินการก ากับ ติดตามอย่างเต็มที่ ให้เกิ ดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ด้ านบริหารจัดการ ส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีฐานข้อมูล (Big data) เป็นศูนย์กลางที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีระบบบริหารจัดการในการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบการด าเนินการ รวมถึง
การส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรในด้านต่าง ๆ  

๓.๓ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเข้าถึงข้อมูล ภาวะที่เกิดจาก COVID ๑๙ และความเหลื่อล้ าทางสังคมในด้านต่าง ๆ ในทุมมองของท่าน 
ท่านคิดว่าส านักงาน ป.ป.ท. ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในเรื่องใดเป็นล าดับแรก 

ตอบ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. ควรด าเนินงานด้วย
ความเป็นมืออาชีพ ท างานให้เต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดการยอมรับและได้รับความเชื่ อถือจากประชาชน              
ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการทุจริต ไม่ว่าจะมาจากการร้องเรียนช่องทางใด ส านักงาน ป.ป.ท.                        
ต้องด าเนินการเชิงรุก ลงพ้ืนที่ตรวจสอบทันที และต้องตอบสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
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ใช้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะมาตรา ๕๘/๒ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
 

 
 

๓.๔ ในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ท่านมี
แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI 
ของประเทศไทยอย่างไรบ้าง 

ตอบ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องการให้การทุจริตในประเทศ
ไทยลดลง การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีความโปร่งใสมากขึ้น เน้นการท างานเชิงรุก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายใต้ ศอตช. ภาครัฐต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน องค์การมหาชน มาช่วยกันในการยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ อ านวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย เป็นการสร้างการรับรู้ช่องทางหนึ่ง และท าให้ไม่เกิดการเรียกรับสินบนได้  
 

๓.๕ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ท่านอยากเห็นส านักงาน ป.ป.ท. เป็นอย่างไรในสายตาประชาชน/รัฐบาล 
ตอบ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ เป็น

หน่วยงานที่ประชาชน รัฐบาล และต่างประเทศ ให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถจัดการ
กับปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยลงไป 

๓.๖ เป้าหมายความส าเร็จ (วิสัยทัศน์) ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ท่านอยากเห็นคืออะไร 
ตอบ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือมุ่งสู่การทุจริต

ที่หมดไป โดยทุกภาคส่วนต้องมีธรรมาภิบาลส่งผลให้คะแนน CPI สูงขึ้น 
 

๔. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (นายกฤษณ์ กระแสเวส) (ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๔.๑ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมามีอะไรบ้าง  
1) อ านาจตามกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจาก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ไม่ได้ให้อ านาจ
ส านักงาน ป.ป.ท. ในการรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ส านักงาน ป.ป.ท. รับเรื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น 
ส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องปรับตัวและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 63 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

2) ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ใน
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งมีภาระงานจ านวนมาก ประกอบกับมีระยะเวลาจ ากัด จึงจ าเป็นต้อง
ระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาส านักงาน 
ป.ป.ท. ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ 

- ทรัพยากรบุคคล ที่ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากส านักงาน 
ป.ป.ท. ยังไม่มีส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าจังหวัด มีเพียงส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ ในแต่ละเขตพ้ืนที่ต้องดูแล
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จังหวัดประมาณ 7-9 จังหวัด โดยที่ในแต่ละเขตมีเจ้าพนักงานเพียงเขตละประมาณ 18 – 20 คน ซึ่งเป็นไปได้
ยากท่ีจะดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  

- ทรัพยากรด้านเวลา ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกจ ากัดให้ต้องเร่งปฏิบัติหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ประกอบกับบุคลกรที่มีอยู่อย่างจ ากัด รับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐและมีพ้ืนที่
รับผิดชอบทั่วประเทศ  

- ข้อจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยที่ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ต้องดูแลหลายจังหวัด 
และบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง ในการปฏิบัติงาน ทั้งของเจ้าหน้าที่ 
ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามแม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะมีข้อจ ากัดมากมาย แต่ก็ยังคงสามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได ้

๔.๒ ทิศทางในการขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
ทิศทางในการขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. จ าเป็นต้องสอดคล้องและรองรับ

อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
1) ด้านการปราบปราม   

- เน้นการปราบปรามเชิงรุก มุ่งความส าคัญไปยังการแก้ไขปัญหาความความ
เดือดร้อนของประชาชน (มาตรา 58/2 ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยเข้าไปตรวจสอบกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างทันทวงที 
เมื่อได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือข้อร้องเรียน เข้าตรวจสอบการใช้
งบประมาณขนาดใหญ่ เมื่อพบความผิดปกติส านักงาน ป.ป.ท. ต้องท าหน้าที่ในการส่งต่อเรื่องที่ตรวจพบไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบ เช่น 
ข้อมูลงบประมาณ แผนวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนประทุษกรรม ข้อมูลภาษีไปไหน เป็นต้น มาจัดท าเป็นแผน
ปราบปรามเชิงรุก และหากส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้จะส่งผลให้การทุจริต
ในภาครัฐลดลง  

นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องน าเสนอการด าเนินงานต่อสาธารณะชนผ่านสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน 

- มุ่งประสานความร่วมมือกับศาลคดีทุจริตให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับศาลคดีทุจริตในการ
พิจารณาว่าคดีนั้น ๆ มีมูลหรือไม่ รวมทั้งร่วมเป็นอนุไต่สวนในคดีที่มีการฟ้องร้องไปที่ศาลคดีทุจริต ซึ่งศาลคดี
ทุจริตมีนโยบายว่าต้องตัดสินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นั้นหมายความว่าส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการ
ด้านคดีให้เสร็จสิ้น ได้ภายใน 1 ปีด้วยเช่นกัน 

ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องตระหนักให้ได้ว่ามีสถานะส าคัญ 3 สถานะ ด้วยกัน คือ        
(1) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (2) ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ ป.ป.ท. (3) ด าเนินงานร่วมกับ
ศาลคดีทุจริต โดยควรต้องวางระบบการท างานร่วมกันผ่านการท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ซึ่งจากสถานะ
ดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเลือกด าเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมในบริบทที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในการลงโทษหรือด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิด  

2) ด้านป้องกัน  
- การป้องกันเชิงรุก ซึ่งยังคงมุ่งความส าคัญไปยังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทันที ตามมาตรา 58/2 ของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นส าคัญ บูรณาการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กอ.รมน. ศาลคดีทุจริต DSI หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือให้เกิด 
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output และ outcome นอกจากนั้นแล้วต้องประเมินมูลค่าความเสียหายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ออกมาเป็นตัว
เงินเพ่ือสื่อสารไปยังรัฐบาลและประชาชนต่อไป และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณของหน่วยงานได้อีกด้วย 

- การประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน โดยแสวงหาหน่วยงานที่มี
ศักยภาพและพร้อมท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น สภาองค์กรชุมชนซึ่งมีทุกต าบล มี พรบ. รองรับ และ
ปลอดจากการเมือง ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องด าเนินการดังนี้  

(1) ติดอาวุธทางปัญหาให้กับเครือข่าย หมายถึง ให้เครือข่ายมีความรู้ว่าการ
กระท าใดคือการทุจริต รู้ว่าหากจะเฝ้าระวังการทุจริตต้องเฝ้าระวังในส่วนใด ขั้นตอนใดของการด าเนินงานหรือ
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ทราบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่ลงไปยังพ้ืนที่ ทราบรูปแบบการทุจริ ตที่อาจ
พบได้ในการด าเนินโครงการ เป็นต้น และเพ่ือให้เครือข่ายมีความรู้ที่ถูกต้องจึงจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น วิศวกรรมสถาน โยธาธิการ ชลประทาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าเทคโนโลยีและฐานข้อมูลต่าง ๆ มาแนะน า            
ให้เครือข่ายสามารถเข้าใช้ได้ เช่น ระบบภาษีไปไหน  

(2) สร้างสิ่งจูงใจให้กับเครือข่าย เช่น รางวัลที่มีเกียรติมีคุณค่าจากรัฐ เพ่ือเป็น
การเชิดชูเกียรติ 

ส านักงาน ป.ป.ท. อาจส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดต าบลสีขาวหรือพ้ืนที่สีขาว            
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดการทุจริต โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและมอบรางวัลที่ทรงคุณค่าจากรรัฐ           
มอบงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น และหากพ้ืนที่ใดท่ีพบการทุจริตต้องถูกเพิกถอน
จากการเป็นพ้ืนที่สีขาวทันที โดยในระยะแรกอาจก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่แสวงหาและส่งเสริมให้เกิดต าบลสี
ขาวขึ้นตามสมควรแล้วจึงขยายเพ่ิมขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. คาดหวังว่าจะเกิดการเฝ้าระวัง             
จากคนในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท.  ให้เข้มแข็งและสอดรับกับ
ทิศทางของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของส านักงาน ป.ป.ท. ด้วย ซึ่งบุคลากรจ าเป็นต้องมีความรู้                        
ที่หลากหลาย ทันสมัย เท่าทันกับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

- สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชนในพื้นที่  รู้สึกเป็นเจ้าของ
งบประมาณที่ลงมายังพ้ืนที่และทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งผลจาก
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เมื่อ
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันแล้ว ปราะชาชนจะช่วยกันเฝ้าระวังและจับตาดูการท างานของ
หน่วยงานในพื้นท่ีมากขึ้น รวมทั้งไม่วางเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตในพ้ืนที่อีกด้วย 

๔.๓ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
การเข้าถึงข้อมูล ภาวะปัญหาที่เกิดจาก COVID-19 และความเหลื่อมล้ าทางสังคมในด้านต่าง ๆ ในมุมมอง
ของท่าน ท่านคิดว่าส านักงาน ป.ป.ท. ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในเรื่องใด  
เป็นล าดับแรก  

1) ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่รับใช้ประชาชน สามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมได้โดยการป้องกันและปราบปรามเพ่ือลดการทุจริตในภาครัฐให้ลดน้อยลงมากที่สุด หากสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้จะเป็นการปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดจะกระท าความผิดมีฐานะที่ร่ ารวยขึ้น รวมทั้งเมื่อไม่มีการ
ทุจริตจะส่งผลให้ประชาชนในทุกระดับได้รับทรัพยากรที่มีคุณภาพจากรัฐอย่างเพียงพอ เกิดการกระจายรายได้



แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ ภาคผนวก - ๔๑ - 

 

อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้  ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถใช้การยื่นบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการในทุ กระดับ                       
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง  

2) น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแจ้ง
เบาะแส เกิดความรวดเร็วในการเข้าถึงและการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยต่อตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือเครือข่าย
เฝ้าระวัง สามารถป้องกันหรือระงับยับยังการทุจริตได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาด
จ าเป็นต้องมีกระบวนการกลั่นกรองข่าวสารที่ได้รับให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอ สามารถวินิจฉัยได้ว่าควรส่งต่อ
หรอืด าเนินการอย่างไรต่อไป  

๔.๔ ในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านมี
แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI 
ของประเทศไทยอย่างไรบ้าง  

CPI คือดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่ง
ที่ส าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้าด าเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ CPI ด้วย ซึ่งนักลงทุนชาวต่างชาติ ค านึงถึงความโปร่งใส ความสะดวก ความรวดเร็ว
ในการท าธุรกิจ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิด One Stop Service อย่างแท้จริง ให้เกิด OSS ที่สามารถ
จัดการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติได้โดยที่นักลงทุนไม่ต้องติดต่อกับหน่วยอ่ืน ๆ อีก          
ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยต้องก าหนดขั้นตอน เอกสารที่จ าเป็น และระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละ
บริการให้ชัดเจน และเปิดช่องทางให้สามารถยื่นเอกสารหรือค าร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่ง 

ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ท. ควรด าเนินการตรวจสอบเรื่องราวหรือกรณีที่อาจเกิดความ
เสียหายกับนักลงทุนชาวต่างชาติ แล้วน าเสนอสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง            
เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 

๔.๕ ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นส านักงาน ป.ป.ท. เป็นอย่างไรในสายตาประชาชน/รัฐบาล 
1) เมื่อกล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องนึกถึงส านักงาน ป.ป.ท.              

นั่นคือเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าของส านักงาน ป.ป.ท. ในการเป็นหน่วยงานที่มุ่งลดการทุจริตในภาครัฐ 
2) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจหรือธุรกรรมของนักลงทุนชาวต่างชาติ

ต้องมีความโปร่งใสมากขึ้น  
และเพ่ือให้สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการไว้จ าเป็นต้องก าหนดแผนให้ชัดเจน ก าหนด  

milestone วิเคราะห์ Benchmark เพ่ือให้มีทิศทางท่ีชัดเจน 

5. เป้าหมายความส าเร็จ (วิสัยทัศน์) ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ท่านอยากเห็นคืออะไร 
“เม่ือกล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องนึกถึงส านักงาน ป.ป.ท.” ซึ่งจะเป็น

จริงได้นั้น ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ท างานเป็นทีม เข้าใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน น าไปสู่การท างานอย่างเป็นมืออาชีพ ผสมผสานเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน มีเป้าหมายร่วมกันและวิธีการท างานร่วมกันที่ชัดเจน มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานอยู่เสมอ ซึ่ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญา และที่ส าคัญ ต้องเสียสละท างานเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือประเทศชาติ เพ่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 




