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บทน า 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ โดยยึดโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1๓ 
นโยบำยของรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนของส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ในระยะต่อไป  

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน จึงได้ร่วมกับส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. จัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรรำยปี (พ.ศ. 256๗) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยร่วมกันพิจำรณำแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนงำนของส ำนักงำน ป.ป.ท. ในระยะต่อไป เพ่ือให้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 256๗) ของส ำนักงำน 
ป.ป.ท. สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนที่ให้ควำมส ำคัญกับด ำเนินกำรด้ำนคดีกำรทุจริตในภำครัฐอย่ำงจริงจัง 
กำรป้องกันกำรทุจริตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ยังเพ่ิมควำมมุ่งเน้น  
ไปยังกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกและกำรป้องปรำมกำรทุจริต เพ่ือคำดหวังที่จะระงับยับยั้ งไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้น 
ในภำครัฐ ซึ่งส ำนักงำน ป.ป.ท. จะใช้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 256๗) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งประกอบกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๗ ต่อไป  

 

 

 

 

 

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน  
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 256๗) ของ ส ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็น
แผนระดับ ๓ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ โดยภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมล ำดับ ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” โดยก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำนในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ มีเป้ำประสงค์คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  พัฒนาและยกระดับ
มาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง” และก ำหนดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ คือ คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่ต่ ำกว่ำ ๕๓ คะแนน และคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ ๘๙ คะแนน 

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด  จึงได้ก ำหนดตัวชี้วัดกำร
ด ำเนินกำรรองรับเพ่ือขับเคลื่อนกำรท ำงำนในแต่ละเรื่อง ดังนี้  

๑) ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก ำหนดตัวชี้วัด จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด มีโครงกำรขับเคลื่อน จ ำนวน ๓๑ 
โครงกำร/กิจกรรม วงเงินงบประมำณ  ๘๐,๑๐๖,๙๒๐ บำท  

๒) พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ก ำหนด
ตัวชี้วัด จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด มีโครงกำรขับเคลื่อน จ ำนวน ๒ โครงกำร/กิจกรรม ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

๓) บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก ำหนดตัวชี้วัด
จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด มีโครงกำรขับเคลื่อน จ ำนวน ๙ โครงกำร/กิจกรรม วงเงินงบประมำณ ๙,๙๖6,9๒๐ บำท  

๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ก ำหนดตัวชี้วัด จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
มีโครงกำรขับเคลื่อน จ ำนวน ๗ โครงกำร/กิจกรรม วงเงินงบประมำณ ๖,๒๘๖,๗๐๐ บำท  

๕) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  ก ำหนดตัวชี้วัด
จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด มีโครงกำรขับเคลื่อน จ ำนวน ๓๒ โครงกำร/กิจกรรม วงเงินงบประมำณ ๘๔,๙๔๑,๕๐๐ บำท  

อีกทั้งยังมีแผนงำน/กำรด ำเนินกำรของส ำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงำนขึ้นตรง ที่มีกำรด ำเนินกำร      
ตำมขอบเขต หน้ำที่และอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑต์่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยผู้บริหำร เพ่ือให้
เกิดกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล 

จำกกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. ข้ำงต้นนี้ 
ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่กำรลดปัญหำกำรทุจริต และยกระดับค่ำ CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น   
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สารบัญ 
                                รายการ หน้า 

วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 

ผังความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 และแผนต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. 256๗) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

4 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 5 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติการเรื่อง 6 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส านักงาน ป.ป.ท.  9 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมำภิบำลประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน          
ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู ้และพัฒนำระบบงำนป้องกันกำรทจุริตเชิงรุก 

9 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ พัฒนำและยกระดับมำตรกำรก ำกับกำรลงโทษวินัยเจ้ำหน้ำที่    
ของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

11 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ บูรณำกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน      
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

11 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 12 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพองค์กรและบุคลำกรเพ่ือรองรับ   
กำรเปลี่ยนแปลง 

13 

กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตาม
กรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

16 

ภาคผนวก  

ภำคผนวก ๑ :  รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

ภำคผนวก ๒ :  แบบกิจกรรม/กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

วิสัยทัศน์  
 

“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” 

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

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

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

๒. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการพัฒนามาตรการวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต ยกระดับมาตรการก ากับ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้ การป้องกันการทุจริต 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม 

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

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมำภิบำลในภำครัฐเชิงรุกแบบบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็ง        
ให้ภำคประชำชนรวมตัวกันเฝ้ำระวังกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

2. ก ำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงรวดเร็ว จริงจัง  
3. บูรณำกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกระบบรำชกำร  
4. บริหำรจัดกำรคดีทุจริตด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 
5. เสริมสร้ำงสมรรถนะองค์กรและบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 

 

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

“ซ่ือสัตย์ สุจริต จิตอำสำ สำมัคคี มืออำชีพ” 

เป้าประสงค์ 

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

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๒ - 

แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ขับเคลื่อนธรรมำภิบำลและประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน  
๒. ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับทุกภำคส่วน 
3. พัฒนำและยกระดับงำนป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐของประเทศไทยให้เทียบเท่ำนำนำชำติ 
4. ส่งเสริมกำรรวมตัวกันของเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในกำรเฝ้ำระวังและชี้เบำะแสกำรทุจริต 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนำและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ก ำกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกเรื่องร้องเรียนที่มีกำรชี้มูลวินัย 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสควำมเดือดร้อนของประชำชนและนักลงทุนชำวต่ำงชำติ 
๒. บูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
3. เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบำะแส พยำน 
4. เสริมสร้ำงระบบกำรแจ้งเตือน เพ่ือยับยั้งกำรทุจริตและป้องปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา 
๑. บูรณำกำรฐำนข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินกำรส ำนวนคดีทุจริต 
๓. พัฒนำนวัตกรรมในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมำภิบำลที่มีสมรรถนะสูง 
๒. พัฒนำองค์ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
  
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๓ - 

ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๔ - 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน   ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในภำครัฐ      

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยนับ เป้าหมาย 

ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง ปี 2570 

1. ดัชนีสันติภำพโลก ภำยในปี ๒๕๗๐ คะแนน 1.๘๙  

2. ดัชนีชี้วัดควำมสุขโลก ภำยในปี 2570 อันดับ 1 ใน 30 ของโลก 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   

๑. ดัชนีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำม  คะแนน ไม่น้อยกว่ำ  
7 คะแนน 

๒. ดัชนีควำมสงบสุขภำคใต้  รอ้ยละ ๘0 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256๗ (แผน) 

1. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  อันดับ/
คะแนน 

อันดับ 1 ใน 51 
/ ไม่ต่ ำกว่ำ 5๓ 

คะแนน 

2. คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ของหน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทย 

คะแนน ไม่น้อยกว่ำ ๘๙ 
คะแนน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  

๑. สัดส่วนเด็กและเยำวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต  ต่อเด็ก
และเยำวชนไทยทั้งหมด 

ร้อยละ 82 

๒. สัดส่วนประชำชนที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชำชนทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๒ 

๓. สัดส่วนหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ต่อหน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๔ 

๔. ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๒๐ 

๕. ข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต ลดลงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๒๐ 

 ด้านการปราบปรามการทุจริต : 

๑. สัดส่วนกระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำเกินกว่ำ 
กรอบเวลำปกติที่กฎหมำยก ำหนด ต่อกระบวนกำรด ำเนินคดีทุจริตทั้งหมด 
ไม่เกิน 

ร้อยละ ๒๐ 

๒. สัดส่วนคดีอำญำที่หน่วยงำนไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ต่อคดีที่ส่งฟ้อง
ทั้งหมด ไม่เกิน   

ร้อยละ ๓ 

  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๕ - 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติการเรื่อง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2567 
(แผน) 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าหมาย : หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล บูรณำกำรกับทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน               
กำรทุจริตภำครัฐ ปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมถูกต้อง              
ซื่อสัตย์สุจริตมีระบบกำรท ำงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือลดและปิดโอกำสควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้น 

1. ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ภำยใต้กำรก ำกับติดตำมของ 
    ส ำนักงำน ป.ป.ท. (ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป)  

ร้อยละ ๘๔ 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนสู่มำตรฐำนควำม
โปร่งใส สุจริตในระดับนำนำชำติ 

ระดับ ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำอุปสรรคและศึกษำข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ ก ำหนดกลไก และแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
ระดับ ๕ เสนอแผนขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตและผล

กำรขับเคลื่อนต่อคณะรัฐมนตรี 

ระดับ ๕ 

๓. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมำตรกำร/แนวทำง/เครื่องมือ/กลไก/งำนวิชำกำร 
    เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 1 ศึกษำ/วิเครำะห์/รวบรวม สำเหตุ/ปัจจัยกำรทุจริต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 จัดท ำ/พัฒนำ ข้อเสนอ/มำตรกำร/แนวทำง/เครื่องมือ/กลไก/งำนวิชำกำร 
ระดับ 5 น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ระดับ ๕ 

๔. ระดับควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

ระดับ ๑ ส่งเสริมองค์ควำมรู้/กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน  
           และภำคประชำชน ตำมมำตรำ 63 ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมกำรส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำสังคม/กจิกรรม 
            กำรคัดเลือกเครือข่ำยตน้แบบในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

     ระดับ ๕ ถอดบทเรียนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วม/สร้ำงเครือข่ำยต้นแบบในกำรป้องกัน 
                และเฝ้ำระวังกำรทุจริต เพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำรมีส่วนรว่มของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
                ในกำรป้องกันกำรทุจริต 

ระดับ ๕ 

   



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๖ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2567 
(แผน) 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ มีกำรบังคับใช้กระบวนกำรลงโทษทำงวินัยทุจริตที่มีประสิทธิภำพเป็นผล         
ให้ข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกิดควำมเกรงกลัวจนกระท ำควำมผิดทำงวินัยทุจริตลดลง 

๑. ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยหลังจำกคณะกรรมกำร
ป.ป.ท. มีมติชี้มูลทำงวินัย 

ระดับ ๑ จัดท ำและปรับปรุงฐำนข้อมูลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ระดับ ๓ ติดตำม รวบรวม และวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ระดับ ๕ รำยงำนผลกำรวิเครำะหก์ำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

ระดับ ๕ 

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงวินัย/ปกครอง หรือกฎหมำย 
    ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบจำกข้อมูลที่ 
    ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตรำยงำน 

ระดับ ๑ รวบรวมผลกำรด ำเนินกำร 
ระดับ ๓ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร 
ระดับ ๕ รำยงำนผลกำรวิเครำะห ์

 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ประชำชนรู้สึกมั่นใจในกำรท ำงำนของส ำนักงำน ป.ป.ท. ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรกระท ำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อำจจะเก่ียวข้องกับกำรทุจริต 

๑. ร้อยละของเรื่องที่มีกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ร้อยละ ๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

เป้าหมาย  : ระบบกำรบริหำรจัดกำรคดีทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ท. มีควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร แสดงข้อมูลด ำเนินกำร
อย่ำงครบถ้วน ให้ผู้ถูกกล่ำวหำและผู้ร้องเรียนทรำบอย่ำงครอบคลุม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินกำร และ
โปร่งใสต่อกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน 

๑. ร้อยละของเรื่องแสวงหำข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ 
๓. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำข้อมูลสถิติสถำนกำรณ์กำรรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่อง

กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐว่ำกระท ำหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริตในภำครัฐ และ 
สถิติผลกำรพิจำรณำด้ำนคดีของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 

ระดับ ๑ ปรับปรุงฐำนข้อมลูสำรบบคด ี
ระดับ ๓ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนคด ี
ระดับ ๕ จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติด้ำนคดีและน ำข้อมูลกำรรำยงำนผลดังกล่ำว

เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 

ระดับ ๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๗ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2567 
(แผน) 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย : ส ำนักงำน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ทันสมัย บุคลำกรของส ำนักงำน ป.ป.ท. มีสมรรถนะและควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ระดับ มำตรฐำน 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

ร้อยละ ๙๕ 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือ
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ระดับ ๑ กำรวิเครำะห์และรำยงำนผลเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ระดับ 2 จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรจัดกำรงค์กรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๓ ผู้บริหำรเห็นชอบแผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อบริหำร

จัดกำรองค์กร 
ระดับ 4 ด ำเนินกำรพัฒนำ/ติดตั้งตำมข้อก ำหนดในโครงกำรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรเพื่อบริหำรจัดกำรองค์กร 

ระดับ ๕ 

๔. คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ท.  

ระดับ  
 

A 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

   
 
 
  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๘ - 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมำภิบำลประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้ และ
พัฒนำระบบงำนป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมำภิบำลและประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 

๑ ๑. ขับเคลื่อนระบบเฝ้ำระวังกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ  
(โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

กปก. 5,๕00,๐๐0 1 - 1 

2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและควำม
เข้มแข็งกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กนร. ๗๕๐,๐๐๐ 1 – ๕ 

3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตภำครัฐ กบส. ๘๐๐,๐๐๐ 1 – ๘ 

๔ โครงกำรพัฒนำเพ่ือวำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
หน่วยงำนภำครัฐ  (โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

กบส. ๑,๐00,000 ๑ – ๑๑ 

5 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก ำกับติดตำมระบบกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ ระยะที่ ๑  
(โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

กบส. ๔,๐00,000 ๑ – ๑๔ 

6 โครงกำรขับเคลื่อนค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  (โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

กนป. ๘,๐00,๐๐0 ๑ – ๑๖ 

7 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ  ศทส. 300,๐๐0 ๑ – ๑๙ 

8 โครงกำรประชุมเสวนำเชิงปฏิบัติกำรหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตในเขต 7    ปปท. เขต ๗ ๑๘๗,๒๐0 ๑ – ๒๑ 

9 โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ของภำคธุรกิจเอกชน และนักลงทุนในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำน 
ปปท. เขต ๘ 

ปปท. เขต ๘ ๔๙๐,๐0๐ ๑ – ๒๓ 

10 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และตรวจสอบ ติดตำม เฝ้ำระวัง
กำรใช้จ่ำยงบประมำณหน่วยงำนภำครัฐเชิงรุก 

ปปท. เขต ๖ ๗๙,๐๐0 ๑ – ๒๖ 

11 โครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของภำคธุรกิจ
เอกชนและนักลงทุนในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

ศบช. ๒,๐๐0,๐๐0 ๑ – ๒๙ 

 

 

    



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๙ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงกำรรับรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับทุกภำคส่วน 

๑๒ โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

สลธ. 2,860,๐๐0 ๑ – ๓๒ 

๑๓ โครงกำรผลิตสื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

สลธ. 2,600,๐๐0 ๑ – ๓๕ 

๑๔ โครงกำรสื่อสำรเพ่ือตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ สลธ. 800,๐๐0 ๑ – ๓๗ 

15 โครงกำรผลิตสื่อเชิงบูรณำกำร “ป้องปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ” ของส ำนักงำน ปปท. เขต 1-9 

สลธ. 6,240,๐๐0 ๑ – ๓๙ 

16 โครงกำรค่ำยรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต กปก. ๘,๖๔๕,๐๐๐ ๑ – ๔๑ 

17 โครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

กปก. ๕,๐๗๐,๐๐๐ ๑ – ๔๔ 

18 โครงกำรข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม ปปท. เขต ๓ ๑๐๐,000 ๑ – ๔๗ 

19 โครงกำรปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริตให้กับ “บัณฑิต
ใหม่เริ่มวัยท ำงำน” 

ปปท. เขต ๕ 60,๐๐0 ๑ – ๕๐ 

๒๐ โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรทุจริต และจัดท ำข้อเสนอแนะ แนวทำง 
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต “แผนประทุษกรรม” 

กปก. 450,000 ๑ – ๕๒ 

21 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ กปก. ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ – ๕๕ 

22 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

กปก 10,850,000 ๑ – ๕๘ 

๒๓ โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในการ
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และ
อ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต 

ปปท. เขต ๑ ๓๐๐,000 ๑ – ๖๑ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนำและยกระดับงำนป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐของประเทศให้เทียบเท่ำนำนำชำติ 
๒๔ โครงกำรตรวจ ติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ 
หรือโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำงต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
สังคมและควำมมั่นคง 

กบส. ๒,๐00,000 ๑ – ๖๔ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๐ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

๒๕ โครงกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรติด
สินบน (Bribery Risk Management) จำกกำรอนุมัติ อนุญำต ของ
ทำงรำชกำร ระดับพื้นท่ี (จังหวัด) 

กบส. 500,000 ๑ – ๖๗ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมกำรรวมตัวกันของเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในกำรเฝ้ำระวังและชี้เบำะแส 

๒๖ โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” กปก. 2,731,000 ๑ – ๗๐ 

๒๗ โครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กปก. 8,910,๐๐๐ ๑ – ๗๓ 

๒๘ โครงกำรเสริมสร้ำงพลังชุมชนต่อต้ำนกำรทุจริตและแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อน 

ปปท. เขต ๔ 906,720 ๑ – ๗๖ 

๒๙ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ปปท. เขต ๘ ๖0,๐๐0 ๑ – ๗๘ 

3๐ โครงกำรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
รับผิดชอบ ปปท. เขต ๘ 

ปปท. เขต ๘ ๖๑๘,๐๐0 ๑ – ๘๐ 

๓๑ โครงกำร “ส่งเสริมกำรรวมตัวกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต” ปปท. เขต ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ – ๘๓ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนำและยกระดับมำตรกำรก ำกับกำรลงโทษวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนำและขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3๒ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของหน่วยงำนต้นสังกัดตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลควำมผิดทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

กบค. ไม่ใช้ งปม. ๑ – ๘๗ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก ำกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

3๓ โครงกำรยกระดับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงวินัย  ปกครอง
หรือกฎหมำย  ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
ประพฤตมิิชอบในภำครัฐ 

กอท. ไม่ใช้ งปม. ๑ – ๘๙ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณำกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสควำมเดือดร้อนของประชำชนและนักลงทุนชำวต่ำงชำติ 
๓๔ โครงกำร “กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล Smart Help 

Center Service ส ำนักงำน ป.ป.ท.” 
กบค. ๒,๕00,000 ๑ – ๙๒ 

๓๕ โครงกำรส่งเสริมและบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคธุรกิจเพ่ือ
ยกระดับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในเขตพ้ืนที่ภำค
ตะวันออก (น ำร่องพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ปปท. เขต ๒ ๖๕๖,๖๐0 ๑ – ๙๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๑ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

๓๖ โครงกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ขับเคลื่อนกำรบริกำรภำครัฐส ำหรับนัก
ลงทุนและชำวต่ำงชำติ 

ศบช. ๕๐0,๐๐0 ๑ – ๙๘ 

๓๗ โครงกำรยกระดับศูนย์ขับเคลื่อนกำรบริกำรภำครัฐส ำหรับนักลงทุน
และชำวต่ำงชำติ 

ศบช. ๓,๐๐0,๐๐0 ๑ – ๑๐๐ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

๓๘ โครงกำรศูนย์บูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ปปท. เขต ๙ 2,๕๑๐,3๒๐ ๑ – ๑๐๒ 

๓๙ กำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมเสี่ยง
ในกำรทุจริต 

ปปท. เขต ๖ 150,๐๐0 ๑ – ๑๐๕ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบำะแส พยำน 

๔๐ โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรคุ้มครองพยำนคดีทุจริตในภำครัฐ กอท. 4๐๐,๐๐0 1 – ๑๐๗ 

๔๑ โครงกำรสัมมนำปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนงำนในกำรคุ้มครอง
พยำนของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

กอท. ๒๕0,๐๐0 1 – ๑๑๐ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้ำงระบบกำรแจ้งเตือนเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตและป้องปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔๒ โครงกำรจัดท ำแผนป้องปรำม วิเครำะห์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
เสริมสร้ำงระบบกำรแจ้งเตือนยับยั้งกำรทุจริตในกระบวนงำน/กำร
ด ำเนินโครงกำรของกระทรวงด้ำนควำมมั่นคง (๔ กระทรวง) 

กปท. ๑ ไม่ใช้ งปม. 1 – ๑๑๒ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บูรณำกำรฐำนข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔๓ โครงกำรระบบรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือลดควำมเดือดร้อนของประชำชน
จำกกำรปฏิบัติงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหำนคร) 
ผ่ำนศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์ กรุงเทพมหำนคร /ศูนย์ กทม. 1555 

กปท. ๔ 5,00๐,000 1 – ๑๑๔ 

๔๔ โครงกำรเพิ่มศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ปปท. เขต ๔ ๕๖,๗๐0 1 – ๑๑๖ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินกำรส ำนวนคดีทุจริต 

๔๕ โครงกำร “กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรพิจำรณำชี้มูลของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ท.” 

กบค. ไม่ใช้ งปม. 1 – ๑๑๘ 

๔๖ กำรจัดท ำข้อมูลสถิติสถำนกำรณ์กำรรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่อง
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐว่ำกระท ำหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ทุจริตในภำครัฐ และ สถิติผลกำรพิจำรณำด้ำนคดีของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. 

กบค. ไม่ใช้ งปม. 1 – ๑๒๑ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๒ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

๔๗ โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพข้อมูลด้ำนกำรข่ำวของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

กอท. ๒๓0,๐๐0 1 – ๑๒๓ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนำนวัตกรรมในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

๔๘ โครงกำร “กำรขอทรำบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจำกประชำชน และกำร
แจ้งผลเรื่องร้องเรียนผ่ำน ศอตช. โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

กปท. ๓  ไม่ใช้ งปม. 1 – ๑๒๕ 

๔๙ โครงกำรสนับสนุนพยำนหลักฐำนเกี่ยวกับคดีกำรทุจริตในภำครัฐ 
ผ่ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูลควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชีธนำคำร 
(statement) และกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนำคำรในประเทศ
ไทย  (โครงการส าคัญปี ๒๕๖๗) 

กปท. ๕ ๑,๐00,๐๐0 1 – ๑๒๗ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพองค์กรและบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมำภิบำลที่มี
สมรรถนะสูง 

๕๐ โครงกำร “คุณธรรม สร้ำงสังคมท่ีดี ป.ป.ท.” ศปท. 143,๕๐๐ 1 – ๑๓๐ 

๕๑ โครงกำรประชำสัมพันธ์ขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกันทุจริต ศปท. ๑๕๐,๐๐0 1 – ๑๓๒ 

๕๒ โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำน ป.ป.ท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๗ 

กบท. 1,2๐0,๐๐0 1 – ๑๓๔ 

๕๓ โครงกำรสัมมนำเรื่อง นโยบำย ทิศทำง และยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กยผ. ๑,๓๒๐,๐๐0 1 – ๑๓๖ 

๕๔ โครงกำรติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำน ปปท. เขต 1-9 กยผ. 560,000 1 – ๑๓๘ 

๕๕ โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือวิเครำะห์ปรับปรุงกระบวนงำนตำม 
พ.ร.บ. กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศทส. ๒,๔๐๐,๐๐๐ 1 – ๑๔๐ 

56 โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลรองรับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ศทส. ๗,๓๐๐,๐๐๐ 1 – ๑๔๒ 

๕๗ โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมมำตรฐำนสำกล 
PMQA 4.0  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กพร. ๓๑๕,๐๐0 1 – ๑๔๔ 

๕๘ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนกำรควบคุมภำยใน
และแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน ป.ป.ท. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2567 

กพร. 2๓0,๐๐0 1 – ๑๔๖ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๓ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

๕๙ โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรคดีของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

กบค. 300,๐๐0 1 – ๑๔๘ 

๖๐ โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สลธ. 250,๐๐0 1 – ๑๕๐ 

๖๑ โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลัง ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567  

สลธ. ๓๒๐,๐๐๐ 1 – ๑๕๒ 

๖๒ โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. กบท. ๕,5๐๓,๐๐๐ 1 – ๑๕๔ 

๖๓ โครงกำรพัฒนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กบท. ๑00,๐๐0 1 – ๑๕๗ 

๖๔ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ศทส. ๓๐0,๐๐0 1 – ๑๕๙ 

6๕ โครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงเทคนิค 

ศทส. ๓๓๐,๐๐๐ 1 – ๑๖๑ 

๖๖ โครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำร ศทส. ๕๐,๐๐๐ 1 – ๑๖๓ 

๖7 โครงกำรจัดท ำหนังสือรวมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

กกม.  ๑๕๐,๐๐๐ 1 – ๑๖๕ 

๖๘ โครงกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตในภำครัฐเชิงรุก 

กปก. 788,000 1 – ๑๖๗ 

๖๙ โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  ป.ป.ท. และพนักงำน ป.ป.ท. ให้
ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ปปท. เขต ๖ 150,๐๐0 1 – ๑๖๙ 

๗๐ โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงส ำนักงำน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่ำงประเทศ 

กตท. ๕๐๐,๐๐๐ 1 – ๑๗๑ 

๗๑ โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนจำกนัก
ลงทุนและชำวต่ำงชำติ 

ศบช. ๓๕๐,๐๐๐ 1 – ๑๗๓ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือ
ตอบสนอง ควำมต้องกำรของประชำชน 

๗๒ โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหำรจัดกำรงำนของ
ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศทส. ๒๒,๘๐๑,๔00 1 – ๑๗๕ 

๗๓ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ศทส. ๘,๔๖๐,๐๐๐ 1 – ๑๗๘ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๔ - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภาคผนวก 
หน้า 

๗๔ โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภำวะวิกฤติ (Backup Site) ศทส. ๔,๓๙๙,๐๐๐ 1 – ๑๘๐ 

๗๕ โครงกำรปรับปรุงระบบ Call Center เลขหมำย ๑๒๐๖ ศทส. ๓,๓๒๕,๐๐๐ 1 – ๑๘๒ 

๗๖ โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต (IPAD) ศทส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 – ๑๘๔ 

๗๗ โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยกำรเช่ำ ศทส. ๙,๓๓1,๘๐0 1 – ๑๘๖ 

๗๘ โครงกำรเช่ำใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศทส. ๔๙๑,๐๐๐ 1 – ๑๘๘ 

๗๙ โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกระบวนงำนภำยในและกฎหมำยดิจิทัล ศทส. 300,๐๐0 1 – ๑๙๐ 

๘๐ โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม เพ่ือสนับสนุน
กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ในกำรด ำเนินงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

สลธ. ๗๔๐,๐๐๐ 1 – ๑๙๒ 

๘๑ โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศทส. 10,383,800 ๑ – ๑๙๕ 

 
กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตามกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

 

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจำกจะขับเคลื่อนและ
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีของส ำนักงำน ป.ป.ท. แล้ว หน่วยงำนภำยในของส ำนักงำน ป.ป.ท. ยัง
ด ำเนินกำรตำมขอบเขต ภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจ ซึ่งได้รับมอบหมำยเพ่ิมเติมในอีกหลำยด้ำน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำย
บริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมำย กฎ ระเบียบ วิธีกำร 
และข้อสั่งกำรต่ำง ๆ ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยผู้บริหำร รวมถึงงำนที่ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ขอควำม
ร่วมมือหรือร้องขอให้ส ำนักงำน ป.ป.ท. ด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล ดังนั้น กองยุทธศำสตร์และแผนงำน จึงเห็นควรแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมขอบเขต หน้ำที่ และอ ำนำจของส ำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงำนขึ้นตรง ที่นอกเหนือจำกกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของส ำนักงำน ป.ป.ท. ดังนี้  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

กตน. ๑. โครงกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี และกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบ 

๑. หน่วยรับตรวจสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
๒. หน่วยรับตรวจน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงกำร
ท ำงำน 
๓. หน่วยรับตรวจปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน 

2 - ๑ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๕ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

๒. กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

ระบบกำร ให้ ค ำปรึ กษำและกำรถ่ ำยทอดควำมรู้ มี
ประสิทธิภำพ ผู้รับค ำปรึกษำน ำค ำปรึกษำไปปฏิบัติได้ 

2 – ๒ 

๓. กิจกรรมประเมินควำมพึง
พอใจของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจมีควำมพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 2 – ๓ 

๔. กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ ในแผนปฏิบั ติ ก ำร
ส่งเสริมคุณธรรมส ำนักงำน ป.ป.ท. 

บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 2 – ๔ 

๕. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
เ พ่ื อ พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ก ำ ร
ตรวจสอบภำยใน 

๑. จ ำนวนชั่วโมงในกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรของกลุ่มตรวจสอบภำยใน ค่ำเป้ำหมำย 
๓๐ ชม./คน/ปี 
๒. บุคลำกรมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

2 – ๕ 

๖. กิจกรรมจัดท ำแผนและพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของกลุ่ม
ตรวจสอบภำยใน 

๑. มีแผนพัฒนำบุคลำกรกลุ่มตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
๒. กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ 

2 – ๖ 

กบท. ๑. กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย 

หน่วยงำนต่ำง  ๆ ในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. มีกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมภำยใต้กรอบแนวทำงหรือ
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด เพ่ือเสริมสร้ำงและ
พัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 

2 – ๗ 

๒. โครงกำรรวบรวมและจัดกำรองค์
ควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำน 
ป.ป.ท. 

ให้มีองค์ควำมรู้ที่ครอบคลุมในทุกสำยงำน เพ่ือให้บุคลำกร
ในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. ใช้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

2 – ๘ 

๓. โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. เพ่ือให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. 

2 – ๙ 

 ๔. โครงกำรเชื่อมต่อข้อมูลกำร
เรียนรู้กับหน่วยงำนภำยนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้บริกำรแก่บุคลำกรใน
สังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. 

2 – ๑๐ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๖ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

กยผ. ๑. โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำน
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ  

ส ำนักงำน ป.ป.ท. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ 

2 – ๑๑ 

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

เจ้ำหน้ำที่และผู้ เกี่ยวข้องได้รับทรำบผลกำรประเมิน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณและกำรจัดท ำกำร
ประเมินแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน เผยแพร่ผ่ำน website ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

2 – ๑๒ 

กบค. ๑. จัดท ำคู่มือกำรอ ำนวยกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ท.. 

๑. จั ดท ำร่ ำงคู่ มื อกระบวนกำรอ ำนวยกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. เพ่ือให้กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
ป.ป.ท. ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ว่ำด้วยกำรประชุม
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ได้องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนจัดประชุมคณะกรรมกำร 
ป.ป.ท. 
๓. ผู้ปฏิบัติงำนในกองบริหำรคดี สำมำรถน ำคู่มือดังกล่ำว 
ไปใช้ในกำรอ ำนวยกำรประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ท. ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 – ๑๓ 

กกม. ๑. กำรทบทวนกฎหมำยในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

กำรทบทวนกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

2 – ๑๔ 

๒. ยกร่ำงกฎหมำยล ำดับรองให้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๑  

เ พ่ือให้ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีกฎหมำยล ำดับรองตำม
พระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีประสิทธิภำพ 
รองรับกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมบริบทของกฎหมำย 

2 – ๑๕ 

ศปท. ๑. โครงกำรประชุมเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำ รป้ อ งกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ท. 

 

2 – ๑๖ 

 ๒ .  โ คร งกำรขั บ เ คลื่ อนกำร
ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและ

ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เป็นไปตำม

2 – ๑๗ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๗ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

ควำมโปร่ ง ใสของส ำนั ก งำน 
ป.ป.ท. 

เกณฑ์กำรประเมินที่คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐก ำหนด 

กปท. ๒ ๑. กิจกรรมพัฒนำระบบกำร
บริหำรคดีกองปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ๒   

ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
คดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เรื่อง 

2 – ๑๘ 

กปท. ๔ ๑. โครงกำรกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือในกำรป้องปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ ระหว่ ำงส ำนักงำน 
ป.ป.ท. และศูนย์ประสำนงำน
เครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  

๑. ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส และกำรป้องปรำมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
๒. ข้อร้องเรียนได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงรวดเร็ว 

2 – ๑๙ 

 ๒. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้อง
ปรำมกำรทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหำนคร) 

๑. แนวทำงและขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2567 
๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ง ำนของกรุ ง เทพมหำนคร 1 
กระบวนงำน 
๓. คู่มือกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 

2 – ๒๐ 

ปปท.  
เขต ๑ 

๑. กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจใน
บทบำท  อ ำน ำจหน้ ำที่  ขอ ง 
ศอตช. กับหน่วยงำนภำครัฐ 

๑. ทุกจังหวัด ได้รับทรำบ บทบำท ภำรกิจของ ศอตช.และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรหน่วยงำน 
๒. มีผลงำนกำรป้องกันเชิงรุก ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง 
๓. มีผลงำนงำนป้องปรำมเชิงรุกในพ้ืนที่ อย่ำงน้อยปีละ ๑ เรื่อง 

2 – ๒๑ 

๒ .  กิ จ ก ร ร ม วิ เ ค ร ำ ะห์ แ ล ะ
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตใน
กระบวนงำน/ โครงกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ เ พ่ือจัดท ำ
ระบบแจ้งเตือน 

๑. ทุกจังหวัด มีกำรวิเครำะห์แผนงำนโครงกำรประจ ำปี ทั้ง
งบปกติ และงบกลุ่มจังหวัด งบกลำงเงินส ำรองจ่ำย   
๒. รำยงำนผลกำรกำรวิเครำะห์ ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง 
๓. รำยงำน ผลกำรวิเครำะห์และ ผลกำรแจ้งเตือน ในเวที
ขับเคลื่อนผลักดันแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัด 

2 – ๒๓ 

๓. กิจกรรมถอดบทเรียนคดี
ทุจริตในภำครัฐ วิเครำะห์และ
เผยแพร่แผนประทุษกรรม 

๑. รำยงำนผลวิเครำะห์แผนประทุษกรรม  ไตรมำส ละ
อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
๒. เผยแพร่เข้ำสู่ กิจกรรม KM ของ ป.ป.ท. อย่ำงน้อยปีละ 
๑ ครั้ง   
๓. รวมเล่มเป็นเอกสำรเผยแพร่เพื่อเป็นองค์ควำมรู้ต่อไป 

2 – ๒๕ 

ปปท.  
เขต ๓ 

1. กิจกรรมกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐของหน่วยงำนต้นสังกัดใน

๑. มีกำรติดตำม ๑๐๐% ของเรื่อง ที่มีมติคณะกรรมกำร 
ป.ป.ท 
๒. มีมำตรกำรกำรก ำกับติดตำม 

2 – ๒๖ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๘ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

คดีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ท. มีมติ
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนต้นสังกัด
ด ำเนินกำร 

2. กิจกรรมติดตำมผลกำรลงโทษ
ทำงวินัยทำงวินัยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดตำมมติชี้มูลควำมผิด
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 

๑. มีกำรติดตำม ๑๐๐% ของเรื่องที่คณะกรรมกำร ป.ป.ท. 
มีมติชี้มูล 
๒. มีมำตรกำร กำรก ำกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

2 – ๒๗ 

ปปท.  
เขต ๔ 

๑. กิจกรรม ปปท.เขต 4 พบ
ประชำชน 

๑. แผนงำนด ำเนินกิจกรรม และพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
๒. เครือข่ำยภำคประชำสังคมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ทุจริตในภำครัฐ กำรรับรู้ เฝ้ำระวังและช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน 
๓. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรม และมำตรกำร
ยับยั้งกำรทุจริตทีม่ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2 – ๒๘ 

ปปท.  
เขต ๖ 

กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริตด้วยระบบ
กำร เ รี ยนรู้ ออน ไลน์ ผ่ ำนสื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (e-Learning) 
ของ ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

๑. เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
จ ำนวน 100 คน สมัครเข้ำอบรมหลักสูตรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ของส ำนักงำน ป.ป.ท. 
๒. ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินองค์ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
๓. ส ำนักงำน ปปท. เขต 6 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
น ำ เสนอต่อผู้บริหำร 

2 – ๒๙ 

ปปท.  
เขต ๗ 

๑. กิจกรรมประชุมพัฒนำและ
ยกระดับมำตรกำรก ำกับกำร
ลงโทษวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

สำมำรถพัฒนำและยกระดับมำตรกำรก ำกับกำรลงโทษทำง
วินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 – ๓๐ 

๒ .  กิ จ ก ร รม จั ดป ร ะชุ ม เ พ่ื อ
ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 – ๓๑ 

๓. กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรคดีให้รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 

มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคดีให้รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

2 – ๓๒ 

๔ .  ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้  
(KNOWLEDGE MANAGEMENT 

เกิดกระบวนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 2 – ๓๓ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  - ๑๙ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

: KM) ของส ำนักงำน ป.ป.ท.เขต 
7  เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
( HIGH PERFORMANCE 
ORGANIZATION) 

ปปท.  
เขต ๙ 

๑. กิจกรรมประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรด ำเนินคดีทุจริต 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวน
ข้อเท็จจริงเกิดประสิทธิภำพ มีควำมรวดเร็วแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำ 

2 – ๓๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ               ขับเคลือ่นระบบเฝ้าระวังการทจุริตเชิงรกุในหน่วยงานภาครัฐ                         
 
หน่วยงาน       ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                                       .  
ผู้ประสานงานหลัก   ผู้อ านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                                            . 
โทรศัพท์/โทรสาร     ๐๒ ๕๐๒๖ ๖๖๗๐    ต่อ  ๑๔๐๓              E-mail                                                . 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                        : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่     (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                      . 
              แผนย่อย       การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                       .  
              เป้าหมาย       คดทีุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                              . 
              แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มคีวามใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต                                                                                           . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ 1 ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก                              

สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก          
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน       
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริต       
                                        ให้กับทุกภาคส่วน                  
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA (ต่อปี) ร้อยละ 84 (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี หรือการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเพื่อให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน ย่อมไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ หากประเทศไทยยังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงอันเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายาม
ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่
เปิดโอกาสให้โกง” มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในฐานะหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และมีหน้าที่สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความตาม “มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ
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คณะรัฐมนตรี…  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินโครงการ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” โดยน า
แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ไปใช้เป็นเครื่องมือและขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและยกระดับเป็น “ศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.” ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต 2.หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต  3.ชุด
ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อท าหน้าที่ 3 ด้านส าคัญ คือ  1.เปรียบเสมือนคลินิกให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการประเมิน 
ITA ตามมติคณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่สามารถเคลื่อนที่และเข้าถึงทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง  2.เป็นเสมือนสถาบันท่ีขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาล
ต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน และให้บริการทางวิชาการ การศึกษาอบรมภายใต้หลักสูตร
ดังกล่าว หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากภาคส่วนต่าง ๆ และการออกประกาศนียบัตรและควบคุมใบประกาศนียบัตรประจ าหลักสูตร 3.
เป็นชุดปฏิบัติการ ที่ร่วมติดตามแนะน า ตรวจเยี่ยม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
พื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการทุจริต แสวงหาข่าว รับข่าวสาร ข้อมูลเบาะแส กรณีที่อาจสุ่มเสี่ยงหรือสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือกรณีที่ส่งผล
ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีการด าเนินการใดของรัฐที่สูงเกินความเป็นจริง หรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ เมื่อปรากฏ
พฤติการณ์ตามที่ว่านั้นจะเข้าท าการระงับยับยั้ง ตัดวงจรก่อนที่จะมีการทุจริต หรือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และรายงานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินมาตรการปราบปรามการทุจริตต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ บรรลุเป้าหมายภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ปลุกจิตส านึกทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่และซื่อตรงต่อประชาชน จึงเห็นควรขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกท้ังในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถอุดช่องว่างในการประสาน และการด าเนินงานป้องกันและป้องปรามการทุจริตเชิงรุกได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
2.2.2  เพื่อน ากระบวนการการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิ

บาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

2.2.3  เพื่อปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมถึง
ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรู้ความเข้าใจ/มีแนวทาง/
มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม หรือลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

2.2.4 เพื่อก ากับติดตาม และส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) โดยมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 

2.2.5 เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (BIG ROCK) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี” 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

2.3.1.๑ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 9 แห่ง 

2.3.1.๒ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ เรื่อง 
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2.3.1.๓ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และ
ภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีสนใจ ได้รับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจรติ 
รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน 

2.3.1.4 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมิน และผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(มีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 

2.3.1.5 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 

 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 

2.3.2.๑ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย “ศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ท่ัวประเทศ 

2.3.2.๒ การทุจริตในภาครัฐลดลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น. 
2.3.2.3 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิ

บาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.3.2.4 หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เหมาะสมใน

การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
2.3.2.5 กระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และ

เห็นผลเป็นรูปธรรม 
2.3.2.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

ต่อต้านการทุจริต 
2.3.2.7 หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาลมีการจัดท าแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อลดโอกาสการทุจริตและลดโอกาสการให้หรือรับ
สินบนในหน่วยงานของรัฐ และมีนโยบายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถอ านวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

2.3.3.1 เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วประเทศ 

2.3.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถขยายผลไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถใช้ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้ 

2.3.3.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ หน่วยงานภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และภาคส่วนอื่น ๆ มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ซื่อตรงต่อหน้าที ่มีความรู้ความเข้าใจ/มีแนวทาง/มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม หรือลดโอกาสที่
จะก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

2.3.3.4 หน่วยงานภาครัฐมีการขับเคลื่อนการด าเนนิการเป็นไปตามแนวทางการประเมิน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ 

 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  

 1. ขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 9 แห่ง 
 ๒. ท าการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ เรื่อง 
 ๓. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล 
และภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีสนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน 
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 4. ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (มีค่าคะแนน ITA 85 
คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
 5. ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
 

เชิงคุณภาพ  :  
๑. ส านักงาน ป.ป.ท. น ารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ไปขยายผลเพื่อใช้ในการ  

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และปปท.เขต ๑-๙ เกิดกระบวนการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทุจริตในภาครัฐลดลง 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และหลักสูตรบรรษัทภิ
บาลต่อต้านการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรฯ 

3. หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน ITA และหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว ้

4. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   

     2.3.5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการและเป็นไปตามตัวช้ีวัด 
     ๒.3.5.2 เป็นตามค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
     2.๓.5.3 รายงานผลการประกาศนโยบาย No Gift Policy ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔7หน่วยงาน 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

     2.4.1 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และผู้แทนภาค
ส่วนอ่ืน ๆ รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน 
     2.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     2.4.3 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 147 หน่วยงาน 
     2.4.4 ศปท.ประจ ากระทรวง 40 หน่วยงาน 
 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ทั่วประเทศ 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ   : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ :           ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ               .             
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 - 2566 และแผนการใชจ้่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที ่1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
รวม 

ค าขอปี 67 
2,900,000 2,726,917.44 2,900,000      5,50๐,๐๐๐   

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
2,900,000 2,900,000 5,50๐,๐๐๐   6,00๐,๐๐๐   6,50๐,๐๐๐   7,00๐,๐๐๐   30,80๐,๐๐๐   
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3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิสรา้งศักยภาพและความเขม้แข็งการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต      
 
หน่วยงาน  :    กองก ากับและขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายภาครัฐ  
ผู้ประสานงานหลัก :   นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์    
โทรศัพท์/โทรสาร :    082-6670571     E-mail :    Manatsanan.j@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่    ๒๑  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                 . 

    - แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
เป้าหมาย                                                                                                                     
    - คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา                                                                                                                
    - 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก 
          พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
    - 6) สนับสนุนกลไกและบรูณาการท างานเพื่อการป้องกันการทุจริต  

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 1.2.2  แนวทางการพัฒนา  ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
  1.2.3  ตัวช้ีวัด    จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง     
   
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยปัจจุบันมี ศปท. จ านวนทั้งสิ้น 40 
หน่วยงาน มีโครงสร้างและอัตราก าลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละ ศปท.  ซึ่ง ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
หน่วยงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ ศปท. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
รัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน เหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศปท. ในระยะ
ยาว และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการท างานเชิงระบบของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ ศปท. จึงควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้อง และร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
ทันต่อสภาพการณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ศปท. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนาองค์
ความรู้ เสริมสร้างการท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของ ศปท. ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
     
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ศปท. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสริมสร้างการท างานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจงานของ ศปท.       

2.2.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต       

2.2.3  เพื่อขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท้ังระบบ    
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้และศักยภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทันต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันก าหนดแนวทางเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
   

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกที่มีประประ
สิทธ ิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนนิงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดและก ากับทั้ง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
แต่ละ ศปท.       

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : 1) ศปท. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อสภาพการณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ
ต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
            2) ทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของ ศปท. และผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจการปฏิบัติงานในภารกิจของ ศปท. และก่อให้เกิด
สัมพันธภาพและความร่วมมือในการประสานการปฏิบัติงานระหว่าง ศปท.   

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และศักยภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ มติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทันต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
และร่วมกันก าหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน     

เชิงคุณภาพ  : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกที่มีประประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดและก ากับทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละ ศปท.  

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
หัวหน้าหรือรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมจ านวน 200 คน   
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2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ครั้งที่ ๑ ภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ / ครั้งที่  ๒ ภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ          
  

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ครั้งที่ 1 โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด และครั้งที่ 2 โรงแรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด 
           
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                       : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    
 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 375,000 375,000 ๗๕๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 750,000    750,000 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการขบัเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครฐั 
หน่วยงาน  : กองบริหารความเสีย่งและสกดักั้นการทุจริตในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาววรญัญา  ชวศุภกุล/นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล 
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 ต่อ ๔๔๔๕   
E-mail : pacc.crapublicsector@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             :    M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
             * เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     
             * แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทจุริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
         1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

  สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวดัที่   คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                               : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
         แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ 
๒ ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ไ ด้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการ
ไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
เสนอ  
          ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
และตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก าหนด ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งเป็นกลไกในการประสานขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติ จึงได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการโดยมุ่งเน้นผลักดันให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการพัฒนามาตรการ วิธีการลดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ที่ก าหนด 
รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ ในการจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” พร้อมเสนอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่งส านักงบประมาณพร้อมค าขอ เพื่อให้ส านัก งบประมาณพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ อันเป็นการป้องกัน ลดและปิดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป          
2.2   วัตถุประสงค์  
         เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการพัฒนามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk 
Control) ที่ก าหนด  
2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
      ๑ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) รวมทั้งหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรบประมาณฯ “รายการใน
งบลงทุน วงเงินตั้งแต ่๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
                    ๒. หน่วยงานของรัฐระดับกรม หรือเทียบเท่า และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ “รายการ
ในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” ได้รับทราบกรอบแนวทาง วิธีการในการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยื่นต่อส านักงบประมาณพร้อมค าขอ เพื่อให้ส านัก
งบประมาณ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
        2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
                   ๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต (Corruption Risk Control) ขั้นต่ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
                   ๒.หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) รวมทั้งหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรบประมาณฯ “รายการใน
งบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง”สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีจะขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ “รายการในงบ

ลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” ได้อย่างถูกต้องและมี 
    ประสิทธิภาพ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                            เชิงปริมาณ  :  
                 ๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) จ านวน 4๐๔ หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจและมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มายัง
ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. หน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป  ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมายัง ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

               เชิงคุณภาพ  :  
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 

(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ท่ีส่งแผนบริหารจัดการ  ความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผล
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การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มายังส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ขั้นต่ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
       ๒. หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖“รายการ
ในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” มีความรู้ ความเข้าใจและมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
              มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

  ส านักงาน ป.ป.ท.  หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   โรงแรมในกรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง                จ้างที่ปรึกษา   
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
    ๘๐๐,๐๐๐    ๘๐๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทนุ  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาเพ่ือวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงาน  : กองบริหารความเสีย่งและสกดักั้นการทุจริตในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก : นางปรียานชุ  วิริยราชวัลลภ /นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล 
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 ต่อ ๔๔๔๕   
E-mail : pacc.crapublicsector@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
             * เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     
             * แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทจุริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
         1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

  สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด   คดีทุจริตและประพฤติมชิอบลดลง 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ของประเทศท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ  รัฐบาลได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยมีกรอบแนวความคิดในการน าเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ควบคู่กับการบริหารจัดการ องค์กรที่เชื่อว่าสามารถน าไปสู่การลดการทุจริตประพฤติ
มิชอบและน าพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบยังมุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจรติ เพื่อให้หน่วยงานภาครฐั 
มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทย โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ  สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีและสร้างความเช่ือมั่น
ดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนและช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการของหน่วยงานจะไม่มีการทุจริต หรือหากเกิดความเสียหาย
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ขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานท่ีไม่มีการน า เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้
พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพื่อวางระบบการ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง โดยได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เช่ือว่าสามารถน าไปสู่การลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบและน าพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเช่ือถือ  
 จากความส าคัญของสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้นประกอบกับผลการศึกษาการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาการคอร์
รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทศบาลนครมีระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา
คอร์รัปชันในเทศบาลนครมีหลากหลาย ท้ังจากปัจจัยในฐานะตัวบุคคล ช่องว่างของกฎหมาย  ค่านิยมของคนในสังคม ระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ความอ่อนแอของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในการต่อต้านคอร์รัปชันในภาพรวม และปัจจัยทางการ
เมืองในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะความร่วมมือกันของฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า กลไกภาครัฐอ่อนแอโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบจากกลไกภายในและภายนอกหน่วยงาน รูปแบบการทุจริตมีแนวโน้มสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีปัจจัยในทางการเมืองเข้า
มาเกี่ยวข้องท าให้เกิดรูปแบบการทุจริตในเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่ น ได้แก่ การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการออกใบอนุญาต การทุจริตในการบริหารงานบุคคล การทุจริตด้านการเงินการบัญชี เป็นต้น  โดยมี
สาเหตุ ปัจจัยและเง่ือนไขที่แตกต่างกัน การวางระบบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลนคร
สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและก าหนดมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานได้ตรงจุด จึงถือเป็นการด าเนินการที่น าพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ควบคุมและลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
           กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล  จึงเห็นควรมีการพัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐมีเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) มีมาตรการ แนวทาง ขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ตลอดจน
ก ากับติดตามการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป และจากสถานการณ์ปัญหาและผลการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการคอร์รัปชันในเทศบาลนครดังกล่าวข้างต้น ในปี 
พ.ศ ๒๕๖๗  กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนคร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เทศบาลนครเป็นหน่วยงาน
ใสสะอาด ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และสามารถวางระบบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.2  วัตถุประสงค์  
         ๒.๒.๑ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐมีเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต” (Corruption Risk Control) และมีมาตรการ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  ส าหรับใช้ในการ
ขับเคลื่อนการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
         ๒.๒.๒ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐสามารถก ากับติดตามการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการ แนวทางที่ก าหนด 
         ๒.๒.๓ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานในสังกัดเทศบาลนครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวางระบบระบบการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานที่ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐมีเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ 
“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) มีมาตรการ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่มีการวางระบบ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    ๑. ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐมีเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความ 
    เสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) และมาตรการ แนวทางส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการ 
    ด าเนินงาน ตลอดจนก ากับติดตามการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานท่ีมี 
    ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมชัดเจน  
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                  ๒. เทศบาลนครมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่สามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ 
                  อย่างประสิทธิภาพ 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                            เชิงปริมาณ  :  

๑. ส านักงาน ป.ป.ท. มีเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต”  
(Corruption Risk Control) จ านวน 1 หลักเกณฑ ์

                   ๒. ส านักงาน ป.ป.ท. มีมาตรการ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จ านวน 1 แนวทาง 
                  ๓. เทศบาลนครมแีผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จ านวน   ๑  แผน 

               เชิงคุณภาพ  :  
ระดับความส าเร็จในการจัดท าเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสีย่งการทุจรติ” 
(Corruption Risk Control) และมาตรการ แนวทางส าหรบัใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ป.ป.ท.  

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
   มีการจัดท าเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk      
   Control) และมาตรการ แนวทางส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
  ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   โรงแรมในกรุงเทพ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง                จ้างที่ปรึกษา  จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                       : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
    ๔๘๘,๐๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๑๔๗,๕๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านกังาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก ากับติดตามระบบการประเมนิความเสี่ยงการ 
                              ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” ระยะที่ ๑ 
หน่วยงาน  : กองบริหารความเสีย่งและสกดักั้นการทุจริตในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวบุศรากร เพชรศริิโกศล 
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 ต่อ ๔๔๔๕      E-mail : pacc.crapublicsector@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                               : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
             * เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     
             * แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทจุริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
         1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

  สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่    คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                     : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
            รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริต โดยมี กรอบแนวความคิดในการน าเครื่องมือประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริตมาใ ช้ ในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Governance)  ควบคู่ กับการบริหารจัดการ  
องค์กรที่เช่ือว่าสามารถน าไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและน าพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ควบคุมไม่ให้
เกิดการทุจริตในองค์กร ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบยัง
มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ โดยบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวนโยบายข้างตน้ 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้การด าเนินงานของกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลและก ากับติดตามการ
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption 
Risk Control) มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ”  ระยะที่ ๑ เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเช่ือมโยง บูรณาการข้อมูลรายงานผลการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ย งการทุจริต ผลการด าเนินงานตาม
มาตรการของหน่วยงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ ซึ่งถือเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล มาตรการและ
การติดตามผลด าเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยี ส าหรับใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
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ผู้บริหาร รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลและหน่วยงานในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.2  วัตถุประสงค์  
         เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับติดตามการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ก าหนดนโยบาย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลและหน่วยงานในการก าหนด
มาตรการ แนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท.  มีระบบรายงานการประเมินความเสี ่ยงการทุจรติ
อิเล็กทรอนิกส์  ๑  ระบบ 
        2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลและหน่วยงานในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับรวบรวม   

ประมวลผลข้อมูล มาตรการ ผลการด าเนินการในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน 
                  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                            เชิงปริมาณ  :  

ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ 
                   เชิงคุณภาพ  :  

 ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าข้อมูลจากระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการก าหนดนโยบาย ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นฐานข้อมูล  
 ของรัฐบาลและหน่วยงานในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจรติและ  
 ประพฤติมิชอบ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
     มีรายงานผลการด าเนินการจัดท าระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
   ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   หน่วยงานภาครัฐ 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง                จ้างที่ปรึกษา  จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ       : M4 -M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อก ากับติดตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ระยะที่ ๑ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
     ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
  ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   “ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ของประเทศ
ไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” 

หน่วยงาน  : กองนวัตกรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก :  นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์    
โทรศัพท์/โทรสาร :  ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
E-mail :  cpipacc@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                         : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที ่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                                                                   

 เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง            

 แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                    

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่  จ านวนคดีทุจริตลดลง ร้องละ ๒๐ 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นดัชนีที่ถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : 

TI) ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๓) มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริต โดยการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีแหล่งการประเมินทั้งหมด ๑๓ แหล่งการประเมิน ส าหรับการประเมินคะแนนของประเทศไทย ใช้แหล่งการ
ประเมินท้ังหมด ๙ แหล่งการประเมิน  

ปัจจุบัน มีการก าหนดให้ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : (CPI) เป็นเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดของแผนในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ใน
ประเด็นเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งก าหนดให้ ภายในปี ๒๕๘๐ 
ประเทศไทย จะต้องมีระดับคะแนน CPI อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๒๐ ล าดับแรกของโลก นอกจากนี้ คะแนน CPI ยังเป็นเครื่องมือบ่งช้ี
และสะท้อนภาพลักษณ์การทุจรติของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าเช่ือถือในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนการ
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ลงทุนสูงขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศไหนมีค่าคะแนน CPI สูง ย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ระยะที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. เป็น
หน่วยงานหลักในการยกระดับคะแนน CPI  โดยร่วมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ศอตช. ซึ่ง
มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งขับเคลื่อน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหามาตรการแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้น 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย แบบบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทาง และพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดบัดัชนีการรบัรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นและสามารถบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ 
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ จนเป็นท่ียอมรับ เช่ือมั่น และศรัทธาจากประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.2.2  เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.2.3  เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้บรรลุ

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

1) มีมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

2) มีกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 

: CPI) ของประเทศไทยได้รับการขับเคลื่อนผ่านกลไก มาตรการ และแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  มีรายงานข้อเสนอมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) จ านวน ๑ ฉบับ 
เชิงคุณภาพ  : ค่าคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้รับการ

ขับเคลื่อนผ่านกลไก มาตรการ และแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

PerceptionsIndex : CPI) ของประเทศไทย สู่เปา้หมายยุทธศาสตรช์าติ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
    หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / ประชาชน 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     ตุลาคม 256๖ ถึง กันยายน 256๗ 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    กรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                    : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : “ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTIONSINDEX : CPI) ของประเทศ
ไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - ๖,๕๓๙,๒๐๐ -     ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

 ๖,๕๓๙,๒๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๕๓๙,๒๐๐ 
 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือและบรูณาการฐานข้อมูลภาครัฐ     
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 :    M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน   
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ต่อปี) ร้อยละ 84             . 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงานหลักและ
ศูนย์กลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้
จัดท าโครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นท่ีจะสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของ
ประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.1 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.2  เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.3  เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง

ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 

2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   หน่วยงานมีแนวทางการจัดท ากระบวนงานบูรณาการข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน  
เชิงคุณภาพ  :  หน่วยงานสามารถน าแนวทางมาด าเนินการจัดท ากระบวนงานบูรณาการข้อมูลได้ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส่วนราชการหรือเอกชน            
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                 : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการสร้างความร่วมมือและบรูณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - 10,300 -  300,000   300,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- 10,300 300,000 300,000 300,000 300,000 1,210,300 
 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสมัมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในเขต 7 
หน่วยงาน  :  ส านักงาน ปปท.เขต 7 
ผู้ประสานงานหลัก : ว่าท่ีร้อยโท เอกชัย  สอนบุญชู 
โทรศัพท์/โทรสาร  2272 
E-mail : sornboonchu@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   :  M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา  
สนับสนุนกลไกและบูรณาการท างานเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในระบบ ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีความเช่ือมโยง
กับการยกระดับค่าคะแนน CPI และจัดให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA (ต่อปี) ร้อยละ 84 (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากการรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยึดหลักภาครัฐ ของประชาชน เพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกเข้ามาขับเคลื่อน เพื่อช่วยท าให้ปัญห าการ
ทุจริตในวงราชการลดน้อยลง โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กอง
บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริต – ส านักงานอัยการ
สูงสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายภาคประชาสังคม อื่นๆ เป็นต้น ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 7 ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มี
ภารกิจและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงได้ก าหนดจัดโครงการประชุม
เสวนาเชิงวิชาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7 อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
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ท างานซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ 
2.2.2 เพื่อยกระดับความสามารถในการบูรณาการ การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตในภาครัฐจากทุกภาคส่วน 
2.3 เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาสังคม 
  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม จ านวน 80 คน 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถ
เข้าใจบทบาทของการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วน.อันเป็นการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
พื้นที ่
   2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกดิ : 
   1).มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพ้ืนท่ีโดยการบูร
ณาการทุกภาคส่วน 
   2) สามารถยกระดับความสามารถในการบูรณาการ การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐจากทุกภาคส่วน 

   2.3.4 ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาสังคม จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ : บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าใจบทบาทของการ

ด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนอันเป็นการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ 
  2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จ านวน 80 คน 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  พื้นที่ส านักงาน ปปท. เขต 7 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในเขต 7 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
        187,200 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
  187,200     

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ....................... 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคธุรกิจเอกชน และนักลงทุนในพื้นที่
รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
หน่วยงาน :  ส านักงาน ปปท. เขต ๘... 
ผู้ประสานงานหลัก  : ........นายธรรมนญู คงรัตน์.........     
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๙๒-๒๖๐-๗๑๔๖ 
E-mail : pumamlo10@gmail.com 
ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนต่างๆ           : M๑ 
๑.๑ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  

แผนระดับท่ี 1   
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

แผนระดับท่ี ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 

            แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ ๑๓ : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

๑.๒ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
      ๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
      ๑.๒.๓ ตัวช้ีวัดที ่  
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                       : M2 – M3 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบัน
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – 
UNCAC) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตามล าดับ นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 และรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 
ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี 2 แผนแม่บทย่อย 
ได้แก่ 1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 
2580 ประเทศไทยจะต้องมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีวิสัยทัศน์“ขับเคลื่อนธรร
มาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเช่ือมั่นและศรัทธา” มีพันธกิจและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นพันธกิจที่ 1 และ 3 คือ  ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่
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ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม และขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างจริงจัง ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้อที่ 1 และที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน ป.ป.ท. 
ได้ออกมาตรการต่างๆ คือ การขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ” การมีระบบการ
ประเมินความเสี่ยงทุจริต การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนมาตรการทางด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านการป้องปราม และการ
ปราบปรามการทุจริตอันมุ่งหวังให้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย จากการศึกษาถึงแหล่งข้อมูลความโปร่งใสขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) จะพบว่ามีการให้คะแนนและจัดอันดับประเทศไทย โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 9 
แหล่ง โดยการเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของบุคคลจาก 2 แหล่งข้อมูลหลัก คือ 1. จากผู้เช่ียวชาญหรือนักวิเคราะห์ และ 2. จากนัก
ธุรกิจในประเทศ นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยและนักลงทุนจากทั่วโลก (www.pacc.go.th)สะท้อนทัศนคติที่มีต่อการรับรู้
การทุจริตและคอร์รัปช่ันในประเทศไทย บ่งช้ีว่าทัศนคติของนักลงทุนหรือนักธุรกิจนั้นมีผลอย่างมากต่อระดับคะแนนการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยต่อการให้คะแนนขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ (แหล่งข้อมูลที่มีการให้คะแนนจากทัศนคติของนัก
ธุรกิจ นักลงทุน และธุรกิจการค้าการลงทุน คือ แหล่งข้อมูล 4 แหล่ง ประกอบด้วย 1. IMD World Competitiveness 
Yearbook (IMD) 2 .  The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 3 . World Economic Forum (WEF) 4 . 
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) ) แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวทางต่างๆในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใส กลับยังไม่มีความชัดเจนในบทบาทและการด าเนินการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีต่อภาค
ธุรกิจ เอกชนและนักลงทุน แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย 1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2. หอการค้าและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4. หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย 5. สภาผู้ส่งสินค้าทาง
เรือแห่งประเทศไทย  6. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี พ.ศ. 2558 ก็ตาม หากล้วนแต่เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการที่ยังไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการใดๆให้เห็นเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติแต่อย่างใด อีกทั้งยังขาดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐโดยการน าภาคธุรกิจ เอกชนและนัก
ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริต  และไม่มีการส่งเสริมให้มีช่องทางที่ภาค
ธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนจะได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทยและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือ
รายงานการทุจริต แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะมีการแจ้งถึงช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตของนักลงทุนชาวต่างชาติผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (The Complaint Center for Foreign Investors) ผ่านfad.pacc@gmail.com ก็ตาม แต่
ไม่มีผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนชาวต่างชาติ กระบวนงาน และอัตราก าลังคนรองรับการรับเรื่องร้องเรียนของ
ชาวต่างชาติหรือนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการ
ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนักลงทุนชาวต่างชาติ เป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ” โดยให้ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นส านักงาน ป.ป.ท. จึงจัด
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯดังกล่าวเพื่อแสดงถึงบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกของภาครัฐ ในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการน าภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม 
๒. วัตถุประสงค์   
      ๒.๑ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๒.๒ เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ปปท. เขต ๘ ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.๓ เป้าหมาย 

๒.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
        จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า  50 คน ต่อครั้ง จ านวน ๗ ครั้ง 
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       ๒.๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     ๑) ส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีเครือข่ายภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและนักลงทุน ในการป้องกันการทุจริตในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ 
      ๒) ภาคธุรกิจภาคเอกชนและนักลงทุน มีองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริต 

       ๒.๓.๓ ผลที่คาดว่าจะเกิด   
  - เครือข่ายภาคธุรกิจ นักลงทุน ในพื้นที่ ไว้ใจ เช่ือมัน และศรัทธา ในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
  - ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแส การทุจริต น าไปสู่การตรวจสอบด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 
  - ภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
      ๒.๓.๔ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ :   
1. จ านวนของผูเ้ข้ารว่มโครงการจากภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุน ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อครั้ง (๓๕๐ คน) 
๒. จัดฝึกอบรมเสรมิสร้างองคค์วามรู้ และความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ ให้แก่ภาคธุรกจิ 

ภาคเอกชน และนักลงทุนในพื้นทีร่ับผิดชอบ จ านวน ๗ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  

  เครือข่ายภาคธุรกจิเอกชน และนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ ส านักงาน 

ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 
    ๒.๓.๕ วิธีวัดผลโครงการ 
                    รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย   
       ภาคธุรกิจเอกชน นักลงทุน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ คน  
๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
๒.๖ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘  
๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
  ด าเนินการเอง   จ้างท่ีปรึกษา 
 
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมและงบประมาณ                    : M๔ – M๕ 
         ๓.๑ ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคธุรกิจเอกชน และนักลงทุนใน
พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 
จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม 

ค าขอปี ๖๗ 
- - - - ๗๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ รวมงบประมาณ 

  ๔๙๐,๐๐๐     
 
๓.๒ กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  รายจ่ายอื่น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ เสรมิสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก                       
หน่วยงาน       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขต 6                                       
ผู้ประสานงานหลัก   นายนนทพัฒน์  สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ                          . 
โทรศัพท์/โทรสาร     055 304 117                                  E-mail non04022523@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                               : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่     (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                      . 
              แผนย่อย       การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                       .  
              เป้าหมาย       คดทีุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                              . 
              แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มคีวามใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                                                                                             
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  1 ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก                              

สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก          
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน       
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริต       
                                        ให้กับทุกภาคส่วน                  
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA (ต่อปี) ร้อยละ 84 (85 คะแนนข้ึนไป) 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส าคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน
และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆและมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้รัฐต้องสูญเสียโอกาสในหลาย  ๆด้าน เศรษฐกิจถดถอย
มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม และความมั่นคงของชาติ งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรของชาติต้องสูญเปล่าไปเป็นจ านวนมหาศาล 

แม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่การป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่สามารถขจัดให้
ลดน้อยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังในทุกมิติ ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 มีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจรติและประพฤติมชิอบ
ทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรม            ในการปลูกจิตส านึกให้คนไทยทุกระดับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
ร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต และร่วมกันปลุกจิตส านึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและภาคประชาชน ให้เห็นถึงผลเสียหายของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา  
  ส าหรับช่วงในปี พ.ศ. 2566-2570  นี ้ ส านักงาน ปปท. เขต 6 ได้จัดท าแผนงานโครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้
จ่ายงบประมาณหน่วยงานภาครัฐเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี

mailto:non04022523@gmail.com
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จิตส านึกที่ดีในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่  
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในระดับพืน้ที่อย่างยั่งยืนต่อไป 
2.2  วัตถุประสงค ์ 

(1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. และหลักธรรมาภบิาลให้กับเจา้หน้าที่ของ
รัฐ 

(2)  เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งป้องกันการทุจรติที่จะเกิดขึน้ 
(3)  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใหเ้จ้าหนา้ที่รัฐเกิดการยอมรับและเช่ือมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(4)  เพื่อก ากับติดตาม และส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีค่า
คะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 

 
2.3  กลุ่มเป้าหมาย 

(1)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน  200 คน 
(2)  หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 แห่ง 

 
2.3  เป้าหมายตัวชี้วัด  
      (1) ผลผลิต (OUTPUT)  

เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. และมีความพึงพอใจเช่ือมั่นศรัทธาใน
การยับยั้งป้องกันและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

(2) ผลลัพธ์ (OUTCOME)  
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

      2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ 

ร้อยละเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตและมีความพึงพอใจเช่ือมั่นศรัทธาในการสกัดกั้น
ยับยั้งป้องกันและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบมีการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีค่าคะแนน ITA 85 
คะแนนขึ้นไป 
 
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1)  ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. และหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น 
(2)  ท าให้สามารถสกัดกั้นและยับยั้งป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ 
(3)  ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความศรัทธา ยอมรับและเช่ือมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(4) ท าให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป 
 
2.6 วิธีการวัดผลโครงการ 

(1) สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการและให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
(2) เป็นตามค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) 
2.8 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  

ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดติถ ์จังหวัดเพชรบรูณ ์จังหวัดสโุขทัย     จังหวดัตาก  

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจติร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวดัอุทัยธาน ี
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2.9 วิธีการด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการโดยจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ (ด าเนินการ
เอง) 
  ลักษณะการด าเนินการ 

(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนดแผน เพื่อ
จัดประชุมเสริมสร้างความรู้และลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
(2) จัดประชุมให้ค าปรึกษา แนะน า และลงพื้นที่ป้องปรามเชิงรุกหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยงานในเขตจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ 
(3) สรุปประมวลผลและถอดบทเรียนจากการตรวจสอบ เพื่อเสนอเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการ

ป้องกันการทุจริตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
(4) สรุปรายงานผลการด าเนินงานใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ 

 
        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ : เสริมสรา้งธรรมาภิบาล และตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณหนว่ยงานภาครัฐเชิงรุก 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 - 2566 และแผนการใชจ้่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 

0 0 0 0 10,000 20,000 40,000 9,000 79,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

0 0 79,000  79,000   79,000 79,000 316,000 

 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ ์ (ค่าใช้จ่ายที่เปน็ลักษณะเป็นการประชาสัมพนัธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกจิเอกชนและนักลงทุนในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ          
 

หน่วยงาน  :  ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายอภิชาติ นิลสนธ ิ  
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2505 6670 ต่อ 1203 / 0 2502 6207    
E-mail :  investorcenter@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 

⬩ เป้าหมาย   ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                               

⬩ แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนะรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ                                                                                                     

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 1.ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสจุริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82        

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบัน
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – 
UNCAC) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามล าดับ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ 
ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ๒ แผนแม่บทย่อย 
ได้แก่ ๑.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 
๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กร
ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ในการขั บ เคลื่ อนและบู รณาการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ  เพื่ อยกระดั บคะแนนดั ชนี ก าร รั บรู้  
การทุจริต มีพันธกิจและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นพันธกิจที่ ๑ และ ๓ คือ ปลูกฝังและสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริต
ในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวมและขับเคลื่อน
ธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ตามล าดับ ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน ป.ป.ท. ได้ออกมาตรการต่างๆ 
คือ การขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต การขับเคลื่ อนการด าเนินนโยบายและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต”การมีระบบการประเมินความเสี่ยง
ทุจริตการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านการป้องปราม และการปราบปรามการทุจรติ
อันมุ่งหวังให้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
   จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบการยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนัก
ลงทุนชาวต่างชาติเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ” โดยให้ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย (CPI) และเป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านข้อมูลการอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและชาวต่างชาติ ในการ
ประกอบธุรกิจ และประสานงานด้านการอ านวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างนักลงทุนและชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครฐั
ของประเทศไทยรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
หน่วยงานภาครัฐ   
   ต่อมา ส านักงาน ป.ป.ท. จัดตั้ง ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นส่วน
ราชการระดับกองภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อน
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องจัดโครงการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มนักลงทุนให้รู้จักบทบาทภารกิจของศูนย์ขับเคลื่อนฯในการอ านวยความสะดวกในการลงทุนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับนักลงทุน รวมทั้งให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของ 
ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและชาวตา่งชาติได้มากท่ีสุด  
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1  เพื่อจัดท าหลักสูตรธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้มีมาตรฐานส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ ๑-๙  

2.2.2   เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรยีนจากนักลงทุนและบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติและหน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2.3   เพื่อแนะน าบทบาท ภารกิจ ของศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้นัก
ลงทุนได้รับทราบและรับฟังปัญหาในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วจัดท าข้อเสนอเชิงมาตรการ
เสนอผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท.       

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า  40 คน ต่อครัง้

สรุปข้อคิดเห็นของภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9 ต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 มีเครือข่ายองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการ
ป้องกันการทุจริตในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นท่ีรบัผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9 มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ในเขตพื้นท่ี 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : องค์กรธุรกิจในภาคเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 
มีความรูเ้กี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ ภาคธุรกจิ เอกชน ไม่น้อยกว่า 30 คนต่อครั้ง  

2. สรุปข้อคิดเห็นของภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9 ต่อการแก้ไขปญัหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เชิงคุณภาพ  : องค์กรธุรกิจในภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลและการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  และมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นด้านแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
    - เชิงปริมาณ  จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ ภาคธรุกิจ เอกชน ในพื้นที่ 
    - เชิงคุณภาพ เครือข่ายองค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบและการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

องค์กรธุรกิจภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ปปท. เขต 1-9   

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566 – สิงหาคม 2567) 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    จังหวัดในเขตพื้นที่รับผดิชอบของ ปปท. เขต 1-9 และส่วนกลาง   

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

                  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                 : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกจิเอกชนและนักลงทุนใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
  ๘๕0,000 

 
273,000      ๒,0๐0,000  

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 

 8๕0,000 ๒,0๐0,000    ๒๘๕,๐๐๐ 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
 อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างการรับรู้ในการด าเนินงานปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท.           
 
หน่วยงาน  : กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.       
ผู้ประสานงานหลัก : นายอรรถพล ปวัตน์รตันภูมิ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ       
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓       
E-mail : pr.pacc.thai@gmail.com       
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                .  

 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต                                                  .        

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ                                                 . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู ้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับทุก

ภาคส่วน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82       
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย 
“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้าน
การป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
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กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. และสอดรับกับนโยบายดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัย
กลไกสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมพิเศษ และ
การแถลงผลงาน เป็นต้น ผ่านโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ อันจะน ามาซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสังคม ต่อไป 
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.2.2  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรว่มมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบในภาครัฐ          
 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น  

4 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี                                                                    . 
2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการ

ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมีความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ        . 

2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมีความเข้าใจถึงอันตรายที่ เกิดจาก  
การทุจริต และตื่นตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี      

  
เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ ๖๐ ของผูต้อบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมลูข่าวสารและเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน  

ป.ป.ท         
2.3.5  วิธีวัดผลโครงการ   

1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
 2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

2.4   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
๑) ประชาชนท่ัวไป 
๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
๓) สื่อมวลชน 
 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗    
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2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท.        
 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างบริษัทเอกชน 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท.             . 
 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
2๕0,000 249,998.99 2๕0,000  2,๐๔0,000 ๕๔0,000 ๒๔0,000 ๔0,000 2,860,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
2๕0,000 2๕0,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 ๑๑,๙๔0,000 

 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการผลติสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 
หน่วยงาน  : กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.       
ผู้ประสานงานหลัก : นายอรรถพล ปวัตน์รตันภูมิ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ       
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓       
E-mail : pr.pacc.thai@gmail.com       
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              :  M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                .  

 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต                                                  .        

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ                                                 . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู ้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับทุก

ภาคส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82       
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย 
“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้าน
การป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
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ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว และน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้ าใจแก่ประชาชน ในมิติการ
รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตในทุกภาคส่วน จึงต้องสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินโครงการ
ผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะน ามาซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ต่อไป 
 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน 
2.2.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น  

๓ กิจกรรม/โครงการ ต่อปี                                                                    . 
2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ...... 
2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับรู้  และมี 

ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ                  

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี       
เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.5  วิธีวัดผลโครงการ   

1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
 2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

2.4   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
๑) ประชาชนท่ัวไป      ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม      ๓) สื่อมวลชน 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท.        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างบริษัทเอกชน 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                           : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการผลิตสื่อให้ความรูด้้านการปอ้งกันและต่อต้านการทุจรติประพฤตมิิชอบ    . 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 300,000 2,000,000 300,000 - 2,600,๐๐0 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 2,600,๐๐0 ๑๐,๔๐0,000 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   ประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
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  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤตมิิชอบ   
 

หน่วยงาน  : กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.       
ผู้ประสานงานหลัก : นายอรรถพล ปวัตน์รตันภูมิ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ       
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓     E-mail : pr.pacc.thai@gmail.com       
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   :  M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                .  

 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต                                                  .        

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ                                                 . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู ้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับทุก

ภาคส่วน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82       
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย 
“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้าน
การป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับ รู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
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  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. และสอดรับกับนโยบายดังกล่าว จึงต้องสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการกระท าทุจริต ตีแผ่รูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และบทลงโทษจากคดีทุจริตในภาครัฐ 
ผ่านการด าเนินโครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัย
อันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึงการยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานการเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และบทลงโทษจากคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ           . 

2.2.2  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริต      . 
2.2.๓  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ                                                                                . 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น  
๓ กิจกรรม/โครงการ ต่อปี                                                                    . 

2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติการณ์การกระท าผิด และ
บทลงโทษจากคดีทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงมีความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมีความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ                     

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
                ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสารต่อปี       
เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน  ป.ป.ท 
2.3.5  วิธีวัดผลโครงการ   

1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
 2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.4   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
๑) ประชาชนท่ัวไป    ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม      ๓) สื่อมวลชน 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท.        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างบริษัทเอกชน 
ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 -M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการสื่อสารเพื่อตีแผ่และถอดบทเรียนคดีทุจรติประพฤติมิชอบ    . 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - -  - ๔00,000 ๔00,000 - ๘00,๐๐0 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - ๘00,๐๐0 ๘00,๐๐0 ๘00,๐๐0 ๘00,๐๐0 ๓,๒๐0,000 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   ประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการ “ปอ้งปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 
 

หน่วยงาน  : กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.       
ผู้ประสานงานหลัก : นายอรรถพล ปวัตน์รตันภูมิ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ       
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓       
E-mail : pr.pacc.thai@gmail.com       
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             :M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                .  

 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต                                                  .        

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ                                                 . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู ้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับทุก

ภาคส่วน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อตา้น 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82       
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย 
“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้าน
การป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมทั้งต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
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 ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดรับกับนโยบายดังกล่าว จึงต้อง
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 ผ่านโครงการผลิต
สื่อเชิงบูรณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ”ของส านักงาน ปปท. เขต 1-9  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต่างๆ ท่ัวประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบในสังคมอย่างยั่งยืน 
 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ปปท.เขต 1-9 
2.2.2 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตในทุกภาคส่วน  
2.2.๓ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ          
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น  
๓ กิจกรรม/โครงการ ต่อปี                                                                    . 

2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการ
ด าเนินงานของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมีความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และ
ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนรูปแบบสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ ถูกจดัส่งไปยังส านักงาน ปปท. เขต 1-9 ไม่น้อยกว่า ๒ รูปแบบต่อป ี
เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ ๖๐ ของผูต้อบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมลูข่าวสารและเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

ปปท. เขต 1-9          
2.3.5  วิธีวัดผลโครงการ   

1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
 2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.4   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
๑) ประชาชนท่ัวไป    ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม       ๓) สื่อมวลชน 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท.        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างบริษัทเอกชน 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                           : M4 -M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการผลิตสื่อเชิงบรูณาการ “ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ของส านกังาน ปปท. เขต 1-9 
 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส

ที่ 4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 240,000 2,400,000 3,600,000 - 6,240,๐๐0 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 6,240,๐๐0 ๒๔,๙๖0,000 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   ประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
 



ภาคผนวก 1 - 41 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต       
 

หน่วยงาน .........ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.).................... 
ผู้ประสานงานหลัก ....ว่าที่ร้อยโทเจนรบ พละเดช  รักษาการผู้อ านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท 
โทรศัพท์/โทรสาร  ......02 502 6670-80 ต่อ 1400....... E-mail…………………………..……….……………..…............. 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                             : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 

แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
1.2.2  แนวทางการพัฒนา ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาค

ส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึมั่นในความซื่อสัตยส์ุจรติ  

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทภารกิจหลักและเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตในภาครั ฐ ในระยะเวลาที่ ผ่ านมาได้ ขั บเคลื่ อนและสร้ างความร่ วมมื อกั บภาคส่ วนต่ างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกหลักในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ ตลอดจน
เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของภาคประชาสังคมทุกรูปแบบ ทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายใหม่
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งผ่านการอบรมตามหลักสูตร
อบรมในแต่ละระดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้เยาวชนซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต และมีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และยกระดับการมีส่วนร่วมต่อต้านหรือช้ีเบาะแสการทุจริต ให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสานต่อทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดท าโครงการค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพื่อปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และมีความมุ่งมั่นในการ
ขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรม "ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ในการปลูกจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริต 
และร่วมกันปลุกจิตส านึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การจัด
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โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ส านักงาน ป.ป.ท. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน โดยผ่าน
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
การสร้างองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสานต่อท้ังจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ต่อไป 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.๒.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และมีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
 2.๒.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการรวมตัวกันและมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการ
เฝ้าต่อต้านหรือช้ีเบาะแสการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.2.3 เพื่อสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรมและจริยธรรม 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
 1) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้

โปร่งใส ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 2) เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมใน
การต่อต้านหรือช้ีเบาะแสการทุจริต และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าไปสานต่อท้ังจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
  1) เด็กและเยาวชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  2) เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริต 
 3) เด็กและเยาวชนมีความเข็มแข็ง มีองค์ความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ต่อต้าน  
และช้ีเบาะแสการทุจริตไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  : 1) เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
                          ส่วนรวมได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80  
 2) เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซือ่สัตยส์ุจรติไดไ้ม่น้อยกว่า  
                    ร้อยละ 82  
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  เด็กและเยาวชน จ านวน 1,200 คน 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ   1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ปปท. เขต 1 - 9 และกรุงเทพมหานคร 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่  

1 
ไตรมาสที่  

2 
ไตรมาสที่  

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวมค าขอ 

ปี 67 
๑,๘๔๙,๘๐๐ 1,849,314 - - 4,000,000 3,000,000 1,645,000 - 8,645,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
๑,๘๔๙,๘๐๐ - 

 
8,645,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 38,994,800 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 - 44 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560. 
 

หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ผู้ประสานงานหลัก :  นางสาวทิพากร ค าเกิด ผู้อ านวยการกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกนัการทุจริต 
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 – 80 ต่อ 140๕        
E-mail :             
 

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนต่างๆ          :  M๑  
๑.๑ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  

แผนระดับท่ี 1   
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

แผนระดับท่ี ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 

            แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ 
                          หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ ๑๓ : ไทยมภีาครัฐท่ีทัยสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

๑.๒ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
      ๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 
ทุกภาคส่วน 
      ๑.๒.๓ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 
 

ส่วนที่ ๒ สาระส าคัญของโครงการ            : M๒ – M๓ 
 

๒.๑ หลักการและเหตุผล   
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายจากการทุจรติและพฤติมิชอบ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน ช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ” ประกอบกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการทุกภาคส่วน  ในการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แผนย่อยการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละ
ของประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายภาพรวมให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม เครืองมือ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตร่วม
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ต่อต้านการทุจริตผ่านระบบดิจิทัลที่มีการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านระบบ e- Learning และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการทุจริต และสร้างแกนน า
เครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจรติ รวมทั้งขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลมุ ทุกองค์กร ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติของมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๕๑ หมวด ๓/๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐได้บัญญัติไว้ดังกล่าว รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยกลุ่มงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมป้องกันการทุจริต เห็นควรจัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตร่วมต่อต้านการทุจริตและขับเคลื่อนการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
๒.๒ วัตถุประสงค์   

๒.๒.๑  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมและให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 
 ๒.๒.๒ เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกัน ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส การทุจริตในพื้นที่ 

๒.๒.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๒.๓ เป้าหมาย 
      ๒.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ๒.๓.๑.๑) เครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีจิตส านึก ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๒.๓.๑.๒) เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒.๓.๑.๓) มีเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับแกนน าท่ีมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจรติ
ที่สามารถรณรงค์ป้องกัน ต่อต้าน และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพ้ืนท่ีได้ 
      ๒.๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    
  ๒.๓.๒.๑) ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีจิตส านึก มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  

ซึ่งจะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไทยที่ไม่ยอม  ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

ซึ่งส่งผลให้การทุจริตของประเทศลดลงในที่สุด  
  ๒.๓.๒.๒) เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับแกนน ามีกลไกแนวทางการสอดส่อง เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสข้อมูล
การทุจริตในพื้นที่ ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓.๒.๒ มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
 ๒.๓.๓ ผลที่คาดว่าจะเกิด  

  ๒.๓.๓.๑) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีจิตส านึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักรู้ในหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  
  ๒.๓.๓.๒ เครือข่ายภาคประชาสังคมมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และรู้เท่าทันต่อรูปแบบและสถานการณ์การทุจริต  
  ๒.๓.๓.๓) เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถด าเนินการรณรงค์ ป้องกัน สอดส่อง เฝ้าระวังการทุจริตและเมื่อพบ
เห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้  
  ๒.๓.๓.๔) เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปบริหารจัดการการทุจริตในพื้นที่
หรือชุมชนของตนเองได้   ซึ่งส่งผลให้การทุจริตของประเทศไทยลดลง       
     ๒.๓.๔ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
      เชิงปริมาณ :  เครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต จ านวนไม่น้อยกว่า 

1,0๐๐ คน    
     เชิงคุณภาพ :  ๑) ร้อยละ 80 ของเครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมินในการพัฒนาศักยภาพใน
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   ๒) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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    ๒.๓.๕ วิธีวัดผลโครงการ 
      รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย   

ภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน 
๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
๒.๖ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร 
๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
  ด าเนินการเอง   จ้างท่ีปรึกษา 
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมและงบประมาณ         : M๔ – M๕ 
         ๓.๑ ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 

 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่  
๑ 

ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาส
ที ่๔ 

รวม 
ค าขอปี ๖๗ 

1,๖๒๑,๐๐๐ 1,516,200.10 - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐ - ๕,๐๗๐,๐๐๐ 
 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ รวมงบประมาณ 
1,๖๒๑,๐๐๐ - ๕,๐๗๐,๐๐๐ ๕,๑๗๐,๐๐๐ ๕,๒๗๐,๐๐๐ ๕,๓๗๐,๐๐๐ ๒๒,๕๐๑,๐๐๐ 

 
๓.๒ กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม     โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม                                                  . 
หน่วยงาน  :     ส านักงาน ปปท.เขต 3                                                                                      .                                                 
.ผู้ประสานงานหลัก  :     นางสาววันนา วิลุนระพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ                                                 .                                               
โทรศัพท/์โทรสาร :     ๐๘๖ ๖๔๓ ๙๘๒๓           E-mail :  tawanna1977@hotmail.com                                                                                        
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                     : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ประชาชนและภาคีตา่งๆในสังคมร่วมมอืกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  บุคลากรในภาครฐัยดึมั่นในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์ุจรติ 
    การปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบมีประสทิธิภาพ มคีวามเด็ดขาดเปน็ธรรมและตรวจสอบได ้
  การบรหิารจดัการป้องกันและปราบปรามการทจุรติเป็นระบบแบบบรูณาการ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที ่ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                              
แผนย่อย   การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 
เป้าหมาย    ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจรติ 
     คดีทุจรติและประพฤตมิิชอบลดลง                                                                                                               
แนวทางการพัฒนา 

 ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม 
      วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
 ส่งเสรมิการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาด ปราศจาก 
     พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
 พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม  
     จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
 ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดลุพินิจในการปฏิบัติงานของ 
     เจ้าหน้าที่  

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

 

1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

๑.๒.๒. แนวทางการพัฒนา  
 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

    ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน  
    พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระดับประเทศและนานาชาติ  

mailto:tawanna1977@hotmail.com
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    ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแส
การทุจริต   

1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ ๘๒ 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีความสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับมีรูปแบบการทุจริตที่
แตกต่างกันและมีความหลากหลาย เช่น การทุจริตในเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง การทุจริตในการสัมปทาน ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติแต่ละครั้งเป็นจ านวนงบประมาณ
มหาศาล การทุจริตคอร์รัปชันนับเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อขจัดการทุจริตคอรร์รัปชันในหลายด้านๆ เช่น การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทั้งการจัดตั้งองค์กรปราบปรามของฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระ 
แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลงและหมดไปจากประเทศไทยนั้นไม่สามารถท าได้โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและการ
ปราบปรามเพียงอย่างเดียวต้องด าเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและตื่นตัวต่อการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย   

ระบบราชการ (ภาครัฐ) ถือว่าเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดมีข้าราชการจ านวนมาก จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ให้บริการของภาครัฐ การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนั้น การจะท าให้การบริหารงาน รวมทั้งการบริการต่างๆ การ
อ านวยความสะดวกเกิดความโปร่งใส จึงต้องเริ่มจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะเข้ามาท างานเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีส่วนในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  

ส านักงาน ปปท.เขต ๓ เล็งเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ต้องเริ่มจาการปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
การมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเริ่มต้นจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐรุ่นใหม่ ให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ให้ทุกภาคส่วนราชการให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนค่านิยม ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และปรับทัศนคติของ
บุคลากรให้ถูกต้องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงาน ปปท.เขต ๓ จึงได้น าเสนอโครงการ 

“ข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม” เพื่อน าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในระยะแรก เข้ารับการ
ฝึกอบรม พัฒนาแนวคิด ตลอดจนการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ตัวข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลด ละ เลิก  การ
ทุจริตทุกประเภทต่อไป 
 
2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่องส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรของภาครัฐ ให้มีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการบรรจุใหม่ ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 และปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๒.๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการรุ่นใหม่ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ (อายุราชการ 1-๕ )   
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๓  จ านวน ๑๐๐ คน  
 2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  ๑) หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ส่วนราชการ มีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีเรื่องร้องเรียน/
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานลดลง 
 ๒) มีเครือข่ายข้าราชการในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   ๑) ข้าราชการรุ่นใหม่ได้รับพัฒนา ปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ท าให้มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร/ส่วนราชการ 
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    ๒) หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๓) มีเครือข่ายข้าราชการในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต และส่งผลให้การทุจริตลดลง 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : มีข้าราชการ/บุคลากรของภาครัฐ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ  : ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    
  ๒) มีเครือข่ายข้าราชการในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ปปท.เขต ๓ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
 ๑) แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจ ทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการฝกึอบรม และการหลังการฝึกอบรม 

(Pre-test / Post-test) 
 ๒) จ านวนข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สมคัรเปน็เครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการ
ทุจริต ร่วมกับส านักงาน ปปท.เขต ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่/บุคลากรของภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๐๐ คน  มีค่านิยมซื่อสัตยส์ุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ไตรมาสที่ ๒  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   พื้นที่รับผดิชอบของ ปปท.เขต ๓ (ส่วนหน้า) 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □    ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                    : M4 - M5 
 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
     ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการปลูกจิตส านึกและสร้างภมูิคุ้มกันการทุจริตให้กับ “บัณฑิตใหม่เริม่วัยท างาน”  
 

หน่วยงาน  : ปปท. เขต 5  
ผู้ประสานงานหลัก : นางณัฐชานันท์  ท่วงที  
โทรศัพท์/โทรสาร : 096-6611009  
E-mail : Nattachanan.t@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2566 – 2570) 

⬩ แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                   

⬩ เป้าหมาย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 

⬩ แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาค

ส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ (ต่อปี) ร้อยละ 82 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในปัจจุบัน ที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในภายภาคหน้า ทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการในการท างานและคุณธรรมจริยธรรม ใน
การพัฒนาตนเองและสังคม การพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน ท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของ
ประเทศ ผู้น าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างความร่วมมือในการท างาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสมานฉันท์และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตที่เป็น
ปัญหาส าคัญในสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงปัญหาการทุจริตและการร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต เพื่อให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ไปยังสังคมและ
ชุมชนต่อไป  

 เมื่อสะท้อนถึงสภาพปัญหาส าหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันน้ัน เป็นไปไม่ได้หากหน่วยงานภาครัฐ
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแตเ่พียงล าพัง จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก   ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่จะเป็นกลไกและเป็น
แรงผลักดันที่ส าคัญในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มอบนโยบายและให้แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ควรมุ่งการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ เนื่องจาก
เป็นวัยที่พร้อมจะเข้าสู่การท างานท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ท่ีบัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม 

สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

2.2.2 เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในด้านการปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้ การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจรติ และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  

2.2.3  เพื่อตอบสนองภารกิจการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ยึด

มั่นความซื่อสัตย์สุจริต และมีองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้และผ่านการประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีองค์ความรู้ 
              และมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการการทุจริต 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีองค์ความรู้และผ่านการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ เป็นการอบรมพัฒนาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อปลูกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
จ านวน 1 วัน (6 ช่ัวโมง) และประเมินความรู้ ความเข้าใจ (ก่อน-หลัง) 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของสถานศกึษาที่คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 70 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 วัน (ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ     พื้นที่ในจังหวดัเชียงใหม่      
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                  : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการปลูกจติส านึกและสร้างภูมิคุม้กันการทุจรติให้กับ “บัณฑติใหมเ่ริ่มวัยท างาน”
  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจดัสรรปนีี)้ 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -  60,000   60,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 60,000     

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศกึษารูปแบบการทุจริตและจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการปอ้งกันการทุจริต “แผน
ประทุษกรรม”           
 

หน่วยงาน  : กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน  
ผู้ประสานงานหลัก : นายสิงหา  พรมเพ็ง  
โทรศัพท์/โทรสาร : 1444                   E-mail :   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                          : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                           

⬩ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

⬩ เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและประพฤติซื่อสตัยส์ุจรติ     

⬩ แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีความสะอาดโปร่งใส 
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาค

ส่วน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA (ต่อปี) 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                   : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การทุจริต เป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างร้ายแรง การทุจริ ตยังส่งผล

กระทบต่อภาพลักษณ์ความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยผลการส ารวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ในปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของ
โลก จากจ านวน 180 ประเทศ ลดลงจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 36 คะแนน และอยู่อันดับที่ 104 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุม่
อาเซียน ไทยอยู่อันดับที่ 5 จาก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยพบว่าประเด็นส าคัญที่ท าให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยลดลง ได้แก่ การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ การแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ รัฐ การเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือบริษัท
ขนาดใหญ่ การใช้อ านาจและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ จากประเด็นดังกล่าว จึงต้องเร่งด าเนินการพัฒนาคนในสังคมให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  และพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ก ากับและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจรติในภาครฐั แสวงหา
ข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระท าผิด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. และเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารของส านักงาน 
ป.ป.ท. ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินการศึกษารูปแบบการ
ทุจริต และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการป้องกันการทุจริต “แผนประทุษกรรม” โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สาเหตุและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายวิธีการในการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีพฤติกรรมหรือ
รูปแบบการทุจริตที่หลากหลาย และวิธีการหรือรูปแบบการทุจริตใหม่ ๆ ที่มีลักษณะซับซ้อน เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการใน
การป้องกันการกระท าความผิด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนท่ัวไปรู้เท่าทันกลโกงการทุจริตนั้น 

ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบงานและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ติดอาวุธทาง
ปัญญาให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐให้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต จึงเห็นควรด าเนินการ โครงการ
ศึกษารูปแบบการทุจริต และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการป้องกันการทุจริต “แผนประทุษกรรม” เพื่อเสนอแนะ
แนวทาง มาตรการในการป้องกันการกระท าความผิด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต อันจะเป็นการช่วยลดโอกาสการทุจริต สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทุจริตที่มี
ลักษณะการกระท าความผิดที่คล้ายคลึงกัน และพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใส ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ สภาพปัญหา สาเหตุในการกระท าทุจรติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 

2.2.2  เพื่อจัดท าเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวัตกรรมในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตเสนอต่อ
ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2.3  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐน าไปปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
 1) มีข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวตักรรมในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริต  
 2) เอกสารความรู้ “แผนประทุษกรรม” ส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรบัรู้การทุจริตให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ 
2.3.2 เป้ าหมายเชิ งผลลัพธ์  (Outcome) : ท า ให้ทราบถึ งกระบวนการ/รูปแบบการกระท าการทุจริต 

ที่พบมาก สภาพปัญหา สาเหตุในการกระท าทุจริต และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนมีความรู้ความ ความเข้าใจใน
กระบวนการ รปูแบบการกระท าทุจริต และสามารถน าความรูไ้ปด าเนินการสอดส่อง ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ สร้างความเชื่อมัน่ให้กับประชาชน และลดปัญหาการทุจริตตั้งแต่ต้นเหตุของหน่วยงานภาครัฐ
ได ้

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต        
เชิงคุณภาพ  : มีข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวัตกรรมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตตามแผนประทุษ

กรรมที่เกดิจากการศึกษารูปแบบการทุจริตที่พบมาก พร้อมเสนอผูบ้ริหารส านักงาน ป.ป.ท.  
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2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ ข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวัตกรรมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริต
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารส านักงาน ป.ป.ท. และมีเอกสาร “แผนประทษุกรรม” ในการเผยแพร่ประชา
สัมพัน    

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และทุกภาคสว่น  

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567    

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                    : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการศึกษารูปแบบการทุจรติ และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการป้องกันการ
ทุจริต “แผนประทุษกรรม” 
  กิจกรรม ที ่1) ประชุมเชิงปฏิบตัิการศึกษากระบวนการ สภาพปญัหา สาเหตุในการกระท าทุจรติ และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
  กิจกรรม ที ่2) ประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดท าเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนวัตกรรมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจรติ 
  กิจกรรม ที ่3) จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ “แผนประทุษกรรม”   
   

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 

- - - - 210,000 210,000 30,000 - 450,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 

- - 450,000 450,000 450,000 500,000 1,850,000 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□  ประชาสัมพันธ ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงาน  :  กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                                                              
ผู้ประสานงานหลัก : นางมาลี  ขุมทอง                                                                                        
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2502 6670 - 80 ต่อ 1444           E-mail :malee.k@pacc.go.th                                                                            

ส่วนที ่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

⬩ เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 

⬩ แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
                        ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจรติ เป็นภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                        และตอบโจทย์ประชาชน 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึกสร้างการรับรู้ 

และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1.2.2 แนวทางการพัฒนา ๒ ปลกูจิตส านึกสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาส่วน 
1.2.3 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมค่านยิมสจุริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                       : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลปัจจุบัน โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามที่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มยีุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบรูณาการกันเพื่อให้เกดิ
เป็นพลังผลกัดันร่วมกันไปสู่เปา้หมาย “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส าหรับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
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ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ
เอื้อต่อการพัฒนา โดยการบริหารกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  
 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
51 ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เปนสวนราชการมี
ฐานะเปนกรมที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มี
อ านาจหน้าที่ดังตอไปนี ้(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (๒) ประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแกไขปญหาการทุจริต (๓) ประสานงานและใหความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต (๔) รวบรวมและเผยแพรข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (๕) จัดใหมีหรือใหความรวมมือกับองค
กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปญหาการทุจริต (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย  

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 
2563 - 2565) ซึ่งก าหนดประเด็นและแนวทางการด าเนินการไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (2) พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัลและ
ศตวรรษที่ 21 และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต และ (3) ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการศึกษารูปแบบ/การด าเนินคดีที่มีขั้นตอน/กระบวนการดา้นคดทีีม่ี
ความสลับซับซ้อน ยุ่งยาก หรือประเด็นเรื่องที่เห็นว่ามีโอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตได้ง่าย เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้ลดโอกาสการ
ทุจริต และสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์คดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษา
รูปแบบการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงด าเนินการน าผลงานด้านการศึกษารูปแบบการทุจริตไป
ขยายผลและพัฒนางานให้เป็นเครื่องมือกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ หลังจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียนท่ีเป็นบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการดังกล่าวด้วยการปรับรูปแบบการด าเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้พัฒนาหลักสูตรและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการดังกล่าวของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ในรูปแบบการอบรมแบบ Onsite ให้เป็นการอบรมแบบ 
Online เพื่อให้ผู้ เข้าการอบรมได้มีทางเลือกการอบรมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถขยายจ านวนผู้เ รียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพัฒนา
รายละเอียดเนื้อหา/วิชาของหลักสูตรที่สร้างและออกแบบในโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาผลงาน
การศึกษารูปแบบการทุจริตจ านวน 10 เรื่องของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้สมบูรณ์ และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ในปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย  

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อสร้างบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.2.2  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนผ่านการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูลด้านการป้องกันการทุจรติ 
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2.2.4  เพื่อปลูกจติส านึกและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตผ่านการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนนิการจัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) จ านวน 5 ช้ิน 
- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการจัดท าสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Learning) จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช้ิน 
- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูดา้นการป้องกันการทุจริตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 12 ช้ิน 
2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

                - ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยอาศัยสื่อ
ส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

- บุคลากรภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป สามารถรับรู้ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมี
ความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
                - ส านักงาน ป.ป.ท. มีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ได้รับไปร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตลดน้อยลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐมากขึ้น 

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  - จ านวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 5 ช้ิน 

      - จ านวนเครื่องมือส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 1 ช้ิน 
 - จ านวนสื่อส าหรบัเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) ไม่น้อยกว่า 12 รปูแบบ   

เชิงคุณภาพ  : - ส านักงาน ป.ป.ท. มีบทเรียน เครื่องมือและสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
บุคลากรภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป รวมจ านวน 10,000 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   - ส านักงาน ป.ป.ท.  
                                    - ระบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                     : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอ 

ปี 67 
- - - - 600,000  750,000 1,050,000  600,000 3,000,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 15,000,000 
3.2  กิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมดา้นการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 

หน่วยงาน  :  กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                                                              
ผู้ประสานงานหลัก : นางมาลี  ขุมทอง                                                                                        
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2502 6670 - 80 ต่อ 1444                                                                 
E-mail : malee.k@pacc.go.th                                                                                                

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                               : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

⬩ เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 

⬩ แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
                        ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจรติ เป็นภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                        และตอบโจทย์ประชาชน 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึกสร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
1.2.2 แนวทางการพัฒนา ๒ ปลกูจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทจุริตให้กับทุกภาคส่วน 

1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA (ต่อปี) 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การทุจริตมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจาก

วิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจและหน้าที่ยังคงปรากฏ 
ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่
ของตนเองเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ท่ีต้องเร่งด าเนินการปลูกจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกลุ่มแรก 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีถูกจัดอยู่ในล าดับท่ี ๑1๐ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริต
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีความส าคัญ คือ การป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการ
ทุจริตอย่างจริงจัง จึงจะเห็นผลอย่างยั่งยืนดังปรากฏความส าคัญในการขับเคลื่อนงานการปลูกจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการบรรจุใหม่ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความ

mailto:malee.k@pacc.go.th
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ซื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่าน
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส กลุ่มประชาชนและเอกชน เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจรติ รวมทั้งส่งเสริมการมีสว่นร่วมต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมที่สุจริต โดยร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าหลักสูตรส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยใช้ช่ือหลักสูตรว่า “ก้าวย่างข้าราชการใหม่ซื่อสัตย์สุจริต” หรือหลักสูตรอื่นตามนโยบายของผู้บริหาร
ส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสรมิสร้างองค์ความรู้เกีย่วกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2.2  เพื่อจัดหาเครื่องมือส าหรับเผยแพร่องค์ความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.2.3  เพื่อจัดท าสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.2.4  เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

     - ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการจดัท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสรมิสรา้งองค์ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการจัดหาเครื่องมือส าหรับเผยแพร่องค์ความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการจัดท าสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

- ผู้ เข้าร่วมโครงการ สามารถน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 

2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  - ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยอาศัยเครื่องมือและสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตของ

ประเทศให้สูงขึ้น และปรับวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรว่มกนัต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมชิอบ อันจะส่งผลให้การทจุรติลด
น้อยลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครฐัมากขึ้น 

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  - จ านวนหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   1 หลักสูตร  
 - จ านวนเครื่องมือส าหรับเผยแพร่องค์ความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 1 ช้ิน 
 - จ านวนสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 1 รูปแบบ   

เชิงคุณภาพ  : - ส านักงาน ป.ป.ท. มีหลักสูตร เครื่องมือและสื่อส าหรบัเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 

 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (บรรจุใหม่) รวมจ านวน 10,000 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 
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2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   - ส านักงาน ป.ป.ท.  
                                    - ระบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอ 

ปี 67 

- - - - 2,170,000 3,255,000 3,255,000 2,170,000 10,850,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

-- - 10,850,000 11,000,000 11,150,000 11,300,000 43,000,000 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□   อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการปลูกจติส านึก สร้างภมูิคุ้มกันการทุจริตในการปฐมนเิทศข้าราชการบรรจุใหม่  และผู้ที่
ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต     
 
หน่วยงาน  :      กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ปปท. เขต ๑   
ผู้ประสานงานหลัก :     นางสาวสินีนาฏ จิตอรุณ   นักวิชาการยตุธิรรมปฏิบัติการ    
โทรศัพท์/โทรสาร :  035 323368 / 035 323 370   
E-mail :    sineenart201327@gmail.com  
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๔.๖.๒  บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม และความชื่อสัตยส์ุจรติ                                                                                                                           

⬩ แผนย่อย  ๑   การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                          

⬩ เป้าหมาย ที่  ๒๑๐๑๐๒   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

⬩ แนวทางการพัฒนา  
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไป
ในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                                                                                                      
 (๖) ประสานความร่วมมือ และบรูณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เพื่อลดคดีทุจรติอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของส านักงาน  ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๑ ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก    
1.2.2  แนวทางการพัฒนา ๒. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาค

ส่วน  
1.2.3  ตวัช้ีวัด  ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รับความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริต และผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                   : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากการขาดความรู้     ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ในงานท่ีตนรับผิดชอบ หรือบางครั้งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้     การทุจริตในภาครัฐยังคงมีอยู่ตลอดมา หาก
เปรียบประเทศชาติคือบ้าน การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐถือเสมือนว่าเป็นปลวกที่คอยกัดกินไม้เสาบ้าน กัดแทะไม้ฝาเรือน หรือ
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เป็นสนิมที่กัดกร่อนกินเนื้อเหล็กกล้าในเสาคอนกรีต หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนานวันเข้า ประเทศชาติคงได้พบกับความเสื่อมถอย
ผุพังและล่มสลายเป็นแน่แท้ แม้ว่าประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตทั้งในระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับชุมชน โดย
ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐต้องด าเนินการ ซึ่งรัฐได้ออกมาตรการ กลไกต่างๆ มาช่วยแก้ไขปัญหา  
แต่ถึงกระนั้นการทุจริตในภาครัฐก็ยังคงมีอยู่ ข้อบ่งช้ีอย่างหนึ่งที่ท าให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหา การทุจริต และ
ตระหนักถึงความส าคัญของพลังจากทุกภาคส่วน โดยได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสโดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐ  
  ส านักงาน ปปท.เขต ๑ มีพื้นท่ีรับผิดชอบใน ๙ จังหวัดภาคกลาง มีหน้าที่และอ านาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ (๒) ประสานงานและด าเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ (๕) ส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ตลอดจนเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐให้มีความเข้มแข็ง  และเพื่อป้องกัน เหตุร้าย
เหมือนที่เป็นข่าวใหญ่ที่ผ่านมา ว่าข้าราชการบรรจุใหม่ ประสบกับสถานการณ์การทุจริตในองค์กรที่ตนเข้าไปท างาน แล้วไม่มี
ทางออก ต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายเพียงเพราะไม่อยากกระท าทุจริต  เพื่อให้เป็นแนวทางในการท างานและแนะน าให้ข้าราชการ
บรรจุใหม่ ได้รู้จักกับแนวทางในการแก้ปัญหา และช่องทางการเข้าถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียนตลอดจนมีช่องทางในการติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อให้ค าแนะน าที่ถูกต้องและช่วยเข้าไปแก้ไข
ปัญหาให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ท่ีไม่ยอมตกอยู่ในวังวนของการทุจริต  
2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1     เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ท. โดย ปปท. เขต ๑ กับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ในงานด้านวิชาการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
2.2.2  เพื่อบริหารจัดการหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจ 
ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ให้มีความตระหนักรู้ ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้
ถูกต้อง เพื่อต่อต้านการทุจริต 
2.2.3  เพื่อแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรในภาครัฐ ประสานพลังในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบแจ้งเบาะแส ตลอดจนร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2.3 เป้าหมาย  ฝ่ายบุคลากรในภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้น ข้าราชการบรรจุใหม่ ประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน ๓ ปี       

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการได้   
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :ผู้เข้ารับการอบรมมีการติดต่อกลับ หรือมีพฤติกรรมของการขอค าปรึกษา 
แนะน า หรือแจ้งเบาะแส รวมถึง ขอความช่วยเหลือ หรือขอให้ร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  

          2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด:  ผู้เข้ารับการอบรมสมัครใจเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  
          2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ต่อครั้ง 
             เชิงคุณภาพ  : (๑) ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
                           (๒) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก หรือพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ/หลกัสูตร     
    
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

   พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีและอ านาจตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้อง 

บุคลากรในภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต    
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้น ข้าราชการบรรจุใหม่ ประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน ๓ ปี       
2.5     ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ปีงบประมาณ 2567 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   พื้นที่จังหวัดในเขต ความรบัผิดชอบของส านกังาน ปปท.เขต ๑  

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

       ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ   : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการปลูกจิตส านึก สร้างภูมิคุม้กันการทุจรติในการปฐมนเิทศข้าราชการบรรจุใหม ่ 

และผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่และอ านาจสุม่เสีย่งต่อการทุจริต    

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - -  - 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ - 300,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 - 64 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ : การตรวจ ติดตามการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ ่
หน่วยงาน   กองบริหารควาเสี่ยงและสกดักั้นการทุจริตในภาครัฐ   
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาววรัญญา  ชวศุภกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร    02 502 6670 ต่อ 4445   E-mail : riskpacc29@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                         : M1 
 
1.1 ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

  เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประเด็น การบริหารจัดการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตเปน็ระบบแบบบรูณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
 เป้าหมายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
    หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 
1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)ของส านักงาน ป.ป.ท. 

1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
                                       ปลูกจิตส านึก  
1.2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้ 

                                 เทียบเท่านานาชาติ 
                1.2.3 ตัวช้ีวัดที่    คดีทุจริตลดลง 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 

 
2.1 หลักการและเหตุผล 

  สถานการณ์ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยมีความรุนแรง เป็นปัญหาที่บั่นทอนความเจริญของประเทศ
ไทยมานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกๆ ด้าน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง  โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับมีปัญหานี้มาก โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ 
จนเป็นเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันท่ีผ่านมานั้นถือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากกลไก มาตรการ แนวทางและการบังคับกฎหมายยังไม่จริงจัง 
เข้มแข็งและเพียงพอ ซึ่งหากปล่อยให้เกิดการทุจริตต่อไป ก็จะกัดกร่อนประเทศให้หายนะเป็นที่สุด รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยการตั้งศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกระดับชาติในการวาง
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นกลไกเสริมแรงในการขับเคลื่อน 
กระตุ้นให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดและอยู่ในกรอบธรรมาภิบาล 
          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การ
พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยน าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ

mailto:riskpacc29@gmail.com
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มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่มและด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูงหรือโครงการที่มีผลกระทบในวง
กวา้งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 

            ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน โดยได้จัดท าคู่มือการประเมนิความเสีย่งการทุจริต วางกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนการด าเนินการ  การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ รวมถึงการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกันการทุจริตเพื่อลด และปิดโอกาสการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  โดยในการด าเนินด าเนินการขับเคลื่อนได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ท าการประเมินตนเอง ด้วยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินโครงการ
เชิงนโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม พร้อมทั้งน าเสนอ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตในการด าเนินโครงการ ซึ่งท่ีผ่านมาได้มี
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งจาก
การวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริต ในการด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ส านักงาน ป.ป.ท. จีงจ าเป็นต้องมีการตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการ
ขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตใน
การด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จึงเห็นควรด าเนินโครงการ
ตรวจ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

2.2 วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการ
ขนาดใหญ่  
           2.2 เพื่อเสนอแนะมาตรการในการป้องกัน ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน 
 
      2.3 เป้าหมายผลผลิต (Outputs) / ผลลัพธ์ (Outcomes) 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนท่ัวประแทศ 
          2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการเชิง
นโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมของหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
          2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1) หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนมีการป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อลด และปิดโอกาสการทุจริตใน
การด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 

  ๒) หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มีมาตรการ/แนวทางในการด าเนินโครงการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต  
             ๓) การใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

 
           2.3.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            เชิงปริมาณ  :  มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการ
ขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม  ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนท่ัวประแทศ ไม่น้อยกว่ากระทรวงละ 1 โครงการ 
                เชิงคุณภาพ  : มีรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่ด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
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           2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  มีการจัดท ารายงานสรุปผลข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกันการทุจริต  
  

2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
     หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่มีการด าเนินโครงการเชิงนโยบาย หรือโครงการขนาดใหญ่หรือ

โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.5  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6  พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ทั่วประเทศ 
2.7 วิธีการด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ/งบประมาณ 

        ด าเนินการเอง             จ้างที่ปรึกษา  จ านวน   -  บาท  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 
 3.1 ชื่อโครงการ : การตรวจ ติดตามการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทจุริต 
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -  400,000 700,000 900,000 2,000,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

  2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 11,000,000 
 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใชจ้่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรบัเดนิทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
 รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ รับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk 
Management) จากการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ระดับพ้ืนที่ (จังหวัด)   
หน่วยงาน  : กองบริหารความเสีย่งและสกดักั้นการทุจริตในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาววรญัญา  ชวศุภกุล / นายกัลณวิชญ์  นวลจันทร ์
 โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 ต่อ ๔๔๔๕   
E-mail : risk29pacc29@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
             * เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     
             * แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทจุริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
         1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

  สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่   คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานภาครัฐ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยให้เป็นระบบที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  ประกอบกับ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๘๐ ) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวช้ีวัด คือ “ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีค่าคะแนนไม่
ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐” ซึ่งมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” และการปรับ “ระบบ” โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ระยะที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) และให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการ
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ยกระดับคะแนน CPI โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับทราบแนว
การการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับคะแนน CPI และให้ส านักงาน ป.ป.ท. รับไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 สินบนจากการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานคู่กับสังคมไทย สาเหตุหนึ่งปัญหา
การทุจริต “สินบน” จะไม่ค่อยมีพยานหลกัฐานปรากฏ เนื่องจากลกัษณะของการกระท า มีวิธีปกปิดความผิด ยากต่อการพิสูจน์
เพื่อหาหลักฐาน (ใบเสร็จ) การให้และรับสินบนมักจะไม่มีเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เพราะทั้งผู้ให้และผู้รับสมประโยชน์กันท้ัง ๒ 
ฝ่าย รูปแบบการทุจริตของการให้และรับสินบนได้เปลี่ยนแปลงจาก ๒ ฝ่ายเป็น ๓ ฝ่ายคือ ผู้ให้ ผู้รับ คนกลางปริศนา ภาคเอกชน
ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เพราะความล่าช้าคือต้นทุนที่เกิดขึ้น จึงได้หันไปใช้คนกลางและคนวิ่งเต้น ( Middle 
Man) แทน ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ จะมีการก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงที่ผู้ขอรับบริการเชิงธุรกิจ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนประสบพบเจอคือ ขั้นตอนการขออนุญาต 
ในการประกอบธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หากล่าช้าหรือติดขัดที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งจะส่งผลกระทบต่อ
ขั้นตอนอ่ืนๆ ผู้ขอรับบริการ จึงต้องมีปฎิสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการประกอบธุรกิจ
ต้องหวังพึ่งหน่วยงานรัฐ ดังนั้น เพื่อการรักษาสายสัมพันธ์ จึงท าให้เกิดการจ่ายสินบนเพื่อขอรับความสะดวก รวดเร็ว จึงเป็นท่ีมา
ของการยอมจ่ ายเพราะคุ้ มค่ ากว่ าการรอคอย  และบางครั้ งอาจถูกกว่ าการไม่ยอมจ่ าย  อีกทั้ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง 
ก็มีเป็นจ านวนมาก และมีช่องโหว่มีการใช้ดุลพินิจเพื่อบิดเบือนหาผลประโยชน์ได้ จึงท าให้ผู้ขอรับบริหารขาดความเช่ือมั่นในระบบการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน  สินบนจึงเป็นต้นทุนแฝงของธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุนไม่ว่าจะ
เป็นนักลงทุนไทยและต่างชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนโดยตรง  ซึ่งหากเปรียบเทียบข้อดีและจุดเสี่ยง
การรับสินบนในการให้บริการภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ พบว่า ข้อดี
คือ 1) ลดช่องว่างไม่ให้มีการใช้ดุลยพินิจ / มีให้น้อยที่สุดใช้ระบบ Check listมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 2) ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเอกสาร ระยะเวลาแล้วเสร็จ ค่าใช้จ่าย และ 3) มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนจุดเสี่ยงการรับ
สินบน คือ 1) อาจมีการทุจริตโดยเรียกรับเงินใต้โต๊ะได้ หากผู้รับบริการยังคงต้องการความสะดวกรวดเร็วกว่าที่คู่มือส าหรับ
ประชาชนก าหนดไว้ 2) ไม่ท าตามกรอบการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ สร้างขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นข้ึนมา และ 3) คู่มือส าหรับประชาชน
ในกระบวนงานเดียวกันแต่มีขั้นตอน ระยะเวลาที่แตกต่างกันและประชาชนเข้าถึงได้ยาก  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะที่เป็นกลไกของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ มุ่งเน้นการป้องกัน ป้องปราม เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ท าการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเพื่อป้องกัน ลดโอกาส
การทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องสินบนจากการให้บริการภาครัฐในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ  จึงเห็นควรจัดท า
โครงการ “รับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk Management) จากการอนุมัติ 
อนุญาต ของทางราชการ ระดับพ้ืนที่ (จังหวัด)”  โดยประยุกต์ใช้ ISO 37001:2016 Anti-bribery management 
systems (ABMS)  ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001-Antibribery Management 
Systems เป็นข้อก าหนดที่ให้แนวทางในการจัดท า ด าเนินการ การรักษาไว้ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการจัดการป้องกันการ
ติดสินบน และเป็นมาตรฐานที่สามารถขอการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body) เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริตติดสินบนจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร โดยในปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้คัดเลือก กระบวนงาน ของหน่วยงานที่ มีผู้ปะกอบการหรือภาคธุรกิจเอกชนทีมี
การใช้บริการสูง และมีผลกระทบต่อแหล่งการประเมินการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI)  (High Volume / High Impact) เพื่อน าร่องในการขยายผลในปีต่อๆ ไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับ
แหล่งการประเมิน CPI เรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ (Government efficiency) ให้เอื้อต่อการอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องกับแหล่งการประเมิน CPI จ านวน 4 แหล่ง ดังนี้ ๑)  แหล่งข้อมูล Global Insights 
Business Conditions and Risk Indicators (GI)  ๒)  แหล่ งข้อมูล  IMD World Competitiveness Yearbook (IMD)  ๓ )  
แหล่งข้อมูล World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF) ๔)  แหล่งข้อมูล The PRS Group International 
Country Risk Guide (ICRG) (PRS) 
๒.2 วัตถุประสงค์  
           ๒.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐท่ีเอื้อต่อการค้า การลงทุน  
 ๒.๒ เพื่อลดโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ในการให้บริการของประชาชนท่ีเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม 
      และสามารถตรวจสอบได้ 
๒.๔ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงขึ้น 
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2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Outputs)  

 - คู่มือและเกณฑ์การประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดสินบน    
กระบวนงาน : การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ อ.๑ ) ของเทศบาลนครและเมืองพัทยา   
 - การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 - รายงานสรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcomes) 
                 - เทศบาลนคร และเมืองพัทยามีระบบ การบริหารจดัการความเสี่ยงการติดสินบน  
                   กระบวนงาน : การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ อ.๑ )  
                 - ลดโอกาสการรับสนิบนจากการออกใบอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 

       2.3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                     - ลดช่องว่างการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
                     - การเรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐลดลง  
                     - ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครฐั 
                     - ค่าคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศให้สูงข้ึน 
     2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปรมิาณ  :  
                    - คู่มือและเกณฑก์ารประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการตดิสินบน 
                      กระบวนงาน : การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ อ.๑ ) ของเทศบาลนคร และเมืองพัทยา 
                     - มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

                  เชิงคุณภาพ  :  
                    - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 
      2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   

         มีแผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจรติของหน่วยงาน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ     
                   ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร และ เมืองพัทยา) จ านวน ๓๑ หน่วยงาน  
  กระบวนงาน : การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ อ.๑ ) 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   โรงแรมในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง                จ้างที่ปรึกษา   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการ รับรองมาตรฐานระบบการบรหิารจัดการความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk 
Management) จากการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ระดับพื้นท่ี (จังหวัด)   

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
    233,๐๐๐  267,000  500,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

  500,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 2,600,๐๐๐ 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect  
หน่วยงาน  : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวทิพากร ค าเกิด ผู้อ านวยการกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต 
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 502 6670 – 80 ต่อ 140๕ 
E-mail :   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนย่อย การป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
  แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและ 

 หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
      ๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแส
การทุจริต 

1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมค่านยิมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                     : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ปัญหาการขาดจิตส านึกถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจรติของประเทศไทยยังจ าเป็นตอ้งไดร้บั
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 110 
จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป้าประสงค์  เชิงยุทธศาสตร์ต้องการยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของทุกคนในประเทศที่จะต้องร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต หากเพียงหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่อาจแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชา
สังคม ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 63 ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 



ภาคผนวก 1 - 71 
 
ต่อต้านหรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุ จริตและประพฤติมิชอบลดลง ประกอบด้วย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกิจกรรม Big Rock ที่ 1 ในการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ในปีงบประมาณ 2564 มีพ้ืนท่ีน าร่องใน 17 จังหวัด 171 ต าบล 
 การด าเนินงานในเชิงรุกและต่อยอดการสร้างพื้นที่ต้นแบบน าร่องในปี 2565 ด าเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชานในการป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต เพื่อน าไปสู่การสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรม พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล กระจายอยู่ใน
พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกในรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การทุจริตของประเทศไทยลดลง และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงข้ึน 
 ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจึงให้ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการป้องกันเฝ้าระวัง การทุจริต ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า โครงการเครือข่าย 
ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเครือข่ายที่
ด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เป็นพื้นที่
ต้นแบบในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการการทุจริตใน
พื้นที่ในการเฝ้าระวังการทุจริตมากขึ้น และขยายผลไปสู่พื้นท่ีทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็งมีการป้องกันการทุจริตโดยเน้นที่ชุมชน
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทุจริตในพื้นที่ลดลง  
 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.2.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต มีผลงาน โดดเด่น เป็นที่
ประจักษ์ พร้อมทั้งประกาศยกย่องให้เป็น “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เพื่อเป็นต้นแบบ
และขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 2.2.2 สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต
ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเฝ้าระวังการทุจริตและการบริหารเครือข่ายที่ดี ขยายผลไปสู่พื้นท่ีทั่วประเทศ ส่งผลให้การทุจริตลดลง 
 2.2.3 เพื่อพัฒนากลไกในการท างานในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการและสรา้งการมีสว่นร่วมของเครอืข่ายภาคประชาสังคมใน
การรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นท่ี 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1)  มีเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 
2) มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางและนวัตกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของ

เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นตัวอย่างความส าเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรม 
    3) จ านวนเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่บนเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 1,000 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

  1) มีเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริตที่ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างใน
การมีส่วนร่วมในการรณงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที ่ สร้างแรงจูงใจและขยายผลไปยังพื้นที่ท่ัวประเทศให้เข้ามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. มากขึ้น 
  2) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีการบริหารจัดการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนกระจายอยู่ในพื้นที่ท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี 

  3) ส านักงาน ป.ป.ท. รูปแบบ วิธีการและนวัตกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของภาคประชาชน โดย
ประชาชนในระดับชุมชนตามบริบทของพื้นที่เพ่ือใช้เป็นรูปแบบในการขยายพื้นท่ีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
  1) มีเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกัน และเฝ้าระวังทุจริตสามารถบริหารจัดการป้องกันและ 
เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจายอยู่ในพื้นที่ท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในระดับพื้นที ่
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  2) ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถพัฒนาและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทจุริต และจัดท าข้อเสนอแนวทาง กระบวนการ หรือมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของ
ภาคประชาชนทั้งในระดับพื้นที่ และภาพรวมของประเทศ 

3) หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  
มีการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการทุจริต ส่งผลการให้การทุจริตในพื้นที่ลดลง 

4) ประชาชนในพื้นที่เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตมีวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ที่ซื่อสัตย์สุจริต 
  5)  การทุจริตของประเทศไทยลดลง ตลอดจนท าให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้น 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ :   
1. เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

                            2. มีเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่ผ่านการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 

27 เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ :  
1. เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม  และด าเนินการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 

และมีเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตกระจายอยู่ในพื้นที่มากขึ้น 
2. การทุจริตในพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตลดลง  
3. เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตมีระบบการบริหารจัดการป้องกันการ

ทุจริตในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
4. ส านักงาน ป.ป.ท. มีนวัตกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของภาคประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยาย

ไปยังพ้ืนท่ีอื่นตามบริบทของพื้นที่ของภาคประชาชน 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

1) นักวิชากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหนว่ยงานต่างๆ  
2) ภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท (เขต 1 -9 และ
กรุงเทพมหานคร) 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 
       ด าเนินการเอง   จ้างท่ีปรึกษา 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝา้ระวังการทุจริต “PACC Connect  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ รวม 
ค าขอปี ๖๗ 

1,๖๘๐,๐๐๐ 1,560,292 1,๖๘๐,๐๐๐ - ๒.0 (ลบ.) 0.5 (ลบ.) 231,000  2,731,000 
 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ รวม
งบประมาณ 

1,๖๘๐,๐๐๐ 1,๖๘๐,๐๐๐ 2,731,000 3,004,100 3,304,500 3,635,000  

 
๓.๒ กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  รายจ่ายอื่น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  “โครงการบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมใน 
                             การต่อต้านการทุจริต”       
 

 

หน่วยงาน .........ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.).................... 
ผู้ประสานงานหลัก ....นางสาวทิพากร ค าเกิด ผู้อ านวยการกลุม่งานเครอืข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต  
โทรศัพท์/โทรสาร  ......02 502 6670-80 ต่อ 1405....... E-mail…………………………..……….……………..…............. 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๒๑ การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 

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

 
1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

1.2.2  แนวทางการพัฒนา 4 ส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแส
การทุจริต 

1.2.3  ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของประชาชนมวีัฒนธรรมค่านิยมสจุริตมีทัศนคตแิละพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปี 2564 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้ 36 คะแนน เป็นอันดับ
ที่ 110 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีส าคัญที่ทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และ
พลเมืองทั้งประเทศ ต้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเป็นกลไกหลักในการป้องกัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรา 
63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสการ
ทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 256๖ – 
25๗0) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน มีและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 256๖ – 25๗0) มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ.2566 - 2570) เรื่องที่ ๑ แนวทางการ
พัฒนาท่ี ๔ ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต 
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 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทภารกิจหลักและเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกหลักในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ และสร้างกลไกการ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผ่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต หรือการเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายภาคประชา
สังคมได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในการด าเนินการและบริหารจัดการการทุจริตในพื้นที่ชุมชน ให้เกิดการท างานเชิงรุกในการป้องกัน
และป้องปรามการทุจริตทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีบทบาทภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือและการบูรณาการในการรณรงค์ 
ป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าโครงการบูรณา
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน
พื้นที่รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน สอดส่อง เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมส าคัญในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนระดับจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปี ๒๕๖๗ ในระดับจังหวัด ภายใต้การด าเนินงานของคระกรรมการ
ผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัดให้ประสบผลส าเร็จ และท าให้การทุจริตในภาครัฐลดลงใน
ที่สุด 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.2.1) เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ปลูกฝังจิตส านึก สร้างทัศคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้
เครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 

๒.2.2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวัง
การทุจริตในพื้นที ่ 

๒.2.๓) เพื่อจัดท าชุดความรู้วิธีการ แนวทาง กระบวนการ หรือมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นต้นแบบในการด าเนินการของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 

๒.2.๔) เพื่อยกระดับการบูรณาการในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชา
สังคมในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 
2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   ๑) เครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนท้ังรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 
       2) เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต 

ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่ทนต่อการทุจริต 
       3) ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนในการ
รณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม    

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  1) ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ยึดมั ่นในความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไทยที่ไม่ยอม  ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  
     2) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวังการทุจริต ท าให้การบริหารจัดการ

งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริตลดลง   
     3) มีการบูรณาการในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที ่  
4) มีชุดความรู้วิธีการ แนวทาง กระบวนการ หรือมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของภาค

ประชาชนเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทุจริตในพ้ืนท่ี หรือภาพรวมของประเทศ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

๑) เครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) ส านักงาน ป.ป.ท. มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการประสานและบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมทุกภาคส่วนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่  
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๓) เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต และ
ท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปี ๒๕๖๗ ในระดับจังหวัด ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

๔) การทุจริตของประเทศไทยลดลง และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงข้ึน     
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ๑) เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมาย 
 ๒) มีการลงพื้นที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
                     ๘๐ ของจ านวนการลงพื้นที่ท่ีก าหนด 
 ๓) จ านวนชุดความรู้วิธีการ แนวทาง กระบวนการ หรือมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการ  
                    ทุจริตของภาคประชาชน อย่างน้อย ๓ พื้นที/่ชุดความรู ้
เชิงคุณภาพ  : 1) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2) มีชุดความรู้วิธีการ แนวทาง กระบวนการ หรือมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
                     ของภาคประชาชนในพื้นที่ท่ีเกิดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจัดสมัชชาเครอืข่ายฯ    
                   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ 
   
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
 รายงานผลความส าเร็จของโครงการ และแบบประเมินต่างๆ  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีของส านกังาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 8๐๐ คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ   1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                    : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจรติ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 6,335,000 695,000 1,880,000 - 8,910,๐๐๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 8,910,๐๐๐ 9,500,๐๐๐ 10,000,๐๐๐ 10,000,๐๐๐ 38,410,๐๐๐ 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 - 76 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :   โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนต่อต้านการทุจริตและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
 

 

หน่วยงาน  :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงานหลัก  :   นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์  :   043-239092     โทรสาร  043-239094    
E-mail  :   y_a9999@hotmail.com       
 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ        : M1 
๑.1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

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

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     เป้าหมาย : 1) ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 
                   2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
     แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2571) ของส านักงาน ป.ป.ท.  
1.2.1 แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 

สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  และเรือ่งที่ 3. บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี  
1. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต 

 3. ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือนร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 
 4. บูรณาการประสานความร่วมมอืเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
 5. เสริมสร้างระบบแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจรติและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2.3 ตัวช้ีวัดที ่   1. ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ต่อปี) ร้อยละ 82  
    2. ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชน ร้อยละ 60  
ส่วนที ่2 สรุปสาระส าคัญของโครงการ        : M2 –M3 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  โดยที่สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่รุนแรงและแพร่หลาย ส่งผลต่อการพัฒนาและความ
เช่ือมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการ
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ทุจริต จ าเป็นต้องสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกมิต ิหลากหลาย และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งกลไกส าคัญอย่าง
หนึ่งในการป้องกันการทุจริตให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม คือการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โดยการสร้างองค์
ความรู้ในการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ดังนั้น จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
 

๒.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.๑ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน 
  2.๒.2 ส่งเสริมการรวมตัว ประสานความร่วมมือ เฝ้าระวังการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
  2.2.3 สร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 เป้าหมาย 
  2.3.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) : การสร้างความรู้ เฝ้าระวังทุจริตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทุจริตและ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
  2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
     1) ประชาชนความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   2) เกิดการรวมตัว และความร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
   3) การทุจริตในภาครัฐลดลง และความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
  2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ :  
  เชิงปริมาณ : สร้างความรู้/เฝ้าระวงัการทุจริตและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ไม่น้อยกว่า ๑6 ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ร่วมเฝ้าระวังการทุจริตและแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ : แบบประเมินผลก่อน-หลัง 
 

2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ภาคประชาชนในชุมชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ : ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  
 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ : ชุมชนระดับต าบล ในพื้นที่ความรับผดิชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 
 √ ด าเนินการเอง     ด าเนินการเอง  
 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  : M4 – M5 
 

3.1 ชื่อโครงการ : โครงการเสรมิสร้างพลังชุมชนต่อต้านการทุจรติและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน 
 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565-2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 (ขอรับจัดสรรปีนี้) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอปี 67 
- - - - 226,680 226,680 226,680 226,680 906,720 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 906,720 906,720 906,720 906,720 3,626,880 

 

3.2 กิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่าย  (ประเภทค่าใชจ้่าย) 
 √     อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ....................... 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ผ่านสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
หน่วยงาน :  ส านักงาน ปปท. เขต ๘... 
ผู้ประสานงานหลัก  : ........นายธรรมนญู คงรัตน์.........     
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๙๒-๒๖๐-๗๑๔๖              E-mail : pumamlo10@gmail.com 
ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนต่างๆ           : M๑ 
๑.๑ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  

แผนระดับท่ี 1   
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

แผนระดับท่ี ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 

            แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ ๑๓ : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

๑.๒ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
      ๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและ  
ช้ีเบาะแสการทุจริต 
      ๑.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                       : M2 – M3 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนจนน ามาซึ่งความขัดแย้งใน
สังคม ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ต้องเกิดจากการ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับความรว่มมือจากทุกภาคส่วนในการผสานพลังของ
การป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจึงจะเห็นผลชัดเจน การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจึงเป็นอีก
หนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 63 ที่บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่าว                 อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสว่นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ส านักงาน ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐในส่วนของ
เขตพื้นท่ี มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้แก่
ทุกภาคส่วน โดยช่องทางวิธีการต่างๆ  โดยการเผยแพร่ฯ ผ่านสื่อวิทยุ ในส่วนของเขตพื้นที่ ยังมีความส าคัญ และเป็นช่องทางที่
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จะสามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับประชาชน ได้เป็นอย่างดี ส านักงาน ปปท. เขต ๘ จึงเห็นควรใช้ช่องทางสื่อวิทยุ
ท้องถิ่นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านคลินิกสง่
เสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส านักงาน ปปท. เขต ๘ โดยวิธีการซื้อเวลาออกอากาศ กับ สถานีวิทยุท้องถิ่น ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านรายการช่ือ “เสียงจากคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
ส านักงาน ปปท. เขต ๘”  
๒. วัตถุประสงค์   
     เพื่อเป็นการเผยแพร ่ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ในทุกมิติ ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีตั้งของส านักงาน ปปท. เขต ๘ และขยายให้คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

ส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๒.๓ เป้าหมาย 

๒.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                       จ านวนครั้งของการจัดรายการวิทยุ เป้าหมายเดือนละ ๔ ครั้ง ๆ ละ ประมาณ ๕๐ นาที 
          ๒.๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                    ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ พื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
         ๒.๓.๓ ผลที่คาดว่าจะเกิด   
     - เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ รู้จัก ไว้ใจ เช่ือมัน และศรัทธา ในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
     - ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแส การทุจริต น าไปสู่การตรวจสอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
      ๒.๓.๔ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ :  จัดรายการวิทยุ เดือนละ ๔ ครั้ง ๆ ละ ประมาณ ๕๐ นาที  
เชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการ

วิทยุ 
    ๒.๓.๕ วิธีวัดผลโครงการ 
       รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย   
      ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและพื้นท่ีรบัผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
๒.๖ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘  
๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
  ด าเนินการเอง   จ้างท่ีปรึกษา 
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมและงบประมาณ        : M๔ – M๕ 
         ๓.๑ ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์องค์ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                                  ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 
๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที่ 
๓ 

ไตรมาสที่ 
๔ 

รวม 
ค าขอปี ๖๗ 

ไม่ได้รับ
จัดสรร 

- ไม่ได้รับ 
จัดสรร 

- ๖๐,๐๐๐ - - - ๖๐,๐๐๐ 

 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ รวมงบประมาณ 
       

 

๓.๒ กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  งบด าเนินงาน รายการคา่ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ....................... 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปปท. เขต ๘ 
หน่วยงาน :  ส านักงาน ปปท. เขต ๘... 
ผู้ประสานงานหลัก  : ........นายธรรมนญู คงรัตน์.........     
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๙๒-๒๖๐-๗๑๔๖     E-mail : pumamlo10@gmail.com 
ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนต่างๆ           : M๑ 
๑.๑ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน  

แผนระดับท่ี 1   
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

แผนระดับท่ี ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 

            แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจติส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ ๑๓ : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

๑.๒ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
      ๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
      ๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและ  
ช้ีเบาะแสการทุจริต 
      ๑.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                       : M2 – M3 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนจนน ามาซึ่งความขัดแย้งใน
สังคมท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเช่ือถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับความรว่มมือจากทุกภาคส่วนในการผสานพลังของ
การป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังจึงจะเห็นผลชัดเจน การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจึงเป็นอีก
หนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 63 ที่บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
            ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีการได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรร
มาภิบาล และการบริหารจัดการพัฒนาโครงการของรัฐ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง” ป้องกัน เฝ้า
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ระวัง แจ้งเบาะแส สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกลไกและครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตทุก
รูปแบบน าไปสู่การสนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด ให้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน
และภาคีพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคม มีการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางส าคัญ และให้มี
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ แจ้งเบาะแสการทุจริตในชุมชน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกับภาค
ประชาสังคมเพื่อเป็นกลไกหลักในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของภาคประชาสังคมให้แก่เครือข่ายสภาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมภาคประชาชนในการป้องันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นท่ีเป้าหมายของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8  (ส านักงาน ปปท. เขต 8) เห็นควรจัดโครงการ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
๒. วัตถุประสงค์   
          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ตลอดจนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระท าอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ   
         ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของพื้นที่เป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนใน
การขับเคลื่อนงานกาส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ 
๒.๓ เป้าหมาย 

๒.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

               ๒) เครือข่ายภาคประชาชนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  ได้รับการ
พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต    
       ๒.๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  - มีเครือข่ายภาคประชาชน มีองค์ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตคอรัปชันเพิ่มขึ้น  
  - เครือข่ายภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งข้อมูลเบาะแส การทุจริตพื้นท่ี 
       ๒.๓.๓ ผลที่คาดว่าจะเกิด   
  - เครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ไว้ใจ เชื่อมัน และศรัทธา ในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
  - ส านักงาน ปปท. เขต ๘ ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแส การทุจริต น าไปสู่การตรวจสอบด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 
      ๒.๓.๔ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ :   
1. จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปปท. เขต ๘ จ านวน ๕ 
ครั้ง  

  ๒) เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  ได้รับการพัฒนา 

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน     
เชิงคุณภาพ :  
1. เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่มาก

ขึ้น  
2. เครือข่ายภาคประชาชนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  มีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

                       ๑) จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  
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    ๒.๓.๕ วิธีวัดผลโครงการ 
       รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 
๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย   
       เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต ของสภาองค์กรชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘  ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน  
๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
๒.๖ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘  
๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
  ด าเนินการเอง   จ้างท่ีปรึกษา 
 
ส่วนที่ ๓ กิจกรรมและงบประมาณ        : M๔ – M๕ 
         ๓.๑ ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบ ปปท. เขต ๘ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม 
ค าขอปี ๖๗ 

- - - - ๑๒๓,๖๐๐ ๒๔๗,๒๐๐ ๑๒๓,๖๐๐ ๑๒๓,๖๐๐ ๖๑๘,๐๐๐ 
 

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ รวมงบประมาณ 
  ๖๑๘,๐๐๐    ๖๑๘,๐๐๐ 

 
๓.๒ กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  รายจ่ายอื่น 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อตา้นการทุจริต”   
 
หน่วยงาน  :      กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ปปท. เขต ๑   
ผู้ประสานงานหลัก :     นางสาวสินีนาฏ จิตอรุณ   นักวิชาการยตุธิรรมปฏิบัติการ    
โทรศัพท์/โทรสาร :  035 323368 / 035 323 370   
E-mail :    sineenart201327@gmail.com   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                        : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๔.๖.๒  บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม และความชื่อสัตยส์ุจรติ                                                                                                                           

⬩ แผนย่อย  ๑   การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                          

⬩ เป้าหมาย ท่ี  ๒๑๐๑๐๒   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

⬩ แนวทางการพัฒนา  
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไป
ในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                                                                                                      
 (๖) ประสานความร่วมมือ และบรูณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เพื่อลดคดทีุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ของส านักงาน  ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๑ ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก    
1.2.2  แนวทางการพัฒนา ๔. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคสว่น เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้

เบาะแส 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รับความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริต และผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

  2.1 หลักการและเหตุผล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐต้อง
ด าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต    และประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส 
โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๑๐) ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการไม่
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ร่วมมือหรือสนับสนุนการทจุริตประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ อันเป็นการก าหนดสิทธิ หน้าท่ี ทั้งของรัฐและประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต โดยได้รับการรับรอง คุ้มครองและบังคับตามสิทธิหน้าท่ี ภายใต้กฎหมายสูงสุดของประเทศไทย 

  ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้
ด าเนินภารกิจป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงภารกิจต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ตามนัยยะของ  มาตรา ๕๑ (๓/๑) 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้
สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย  ภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตในส านักงาน ปปท. เขต 1 - 9 เพื่อเป็นศูนย์กลาง ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การด าเนินงานยังไม่เพียงพอและยังไม่ขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลในภาคส่วนต่างๆ ที่
ได้มีการรวมตัวกันเพื่อด าเนินการอย่างเข้มแข็งในกิจกรรมบางประการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งได้พบว่าประชาชนในหลายภาคส่วนได้มี
การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลผู้มีความสนใจในเรื่องเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติแบบเดียวกัน ซึ่งพอจะจ าแนกได้
ดังนี้  

  (๑) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการรวมตัวกันเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหพันธ์ เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารข้อมูลภายในกลุ่มเป็นการเฉพาะ สืบเนื่องมาจากการเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเป็นผู้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับการบรกิารกับหน่วยงานภาครฐั มีอ านาจหน้าท่ีในการอนุญาต อนุมัติ และการประสานงาน
ต่างๆ ตามต าแหน่งของภารกิจ อาทิเช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอ านวยการหรือนิติการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่นั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมี
โอกาสในการใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าว เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

  (๒) กลุ่มของภาคเอกชน มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน อาทิเช่น สภา
หอการค้าไทย/จังหวัด สภาอุตสาหกรรมไทย/จังหวัด สมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการด้านต่าง ซึ่งมีบางกิจกรรมที่เอกชนเหล่านี้
จะต้องด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการขอ
อนุมัติ ขออนุญาต และประสานงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด   ความสะดวกรวดเร็ว ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และลด
ขั้นตอนระเบียบของทางราชการ อาจมีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หรือค่าสินน้ าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้รับบริการ
ที่รวดเร็วข้ึน 

(๓) กลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรม  
เป็นสมาคม ชมรม อาสาสมัครต่างๆ กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ตามที่หน่วยงานรัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติงานในการ
ช่วยเหลือภารกิจของรัฐตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ และอาจมีการรวมตัวเป็นสมาคม ชมรม กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
(NGO) ฯลฯ ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ หรือตามที่ตนได้ประสบพบเห็นพฤติกรรมการทุจริต  และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ท าให้ตนเองหรือบุคคลอื่นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการภาครัฐ หรือการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย สร้างความเหลื่อมล้ า จึงต้องการปกป้องตนเองและ
สังคมจากความไม่เป็นธรรมขจัดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมถึงการแสดงตนเป็นพลเมืองดีในการท าหน้าที่ปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด อันอาจกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ  
  (๔) กลุ่มสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนออนไลน์ มีการรวมตัวกันในการด าเนินการให้ข้อมูล ข่าวสาร และ
น าเสนอต่อสาธารณชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ (Facebook, Twitter, 
Youtube, Instragram, Clubhouse, TIktok) โดยจะน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ซึ่งข่าวสารที่
น าเสนออาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่กระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน   

 จากการจ าแนกจะเห็นได้ว่าประชาชนจากหลายภาคส่วนได้มีการรวมตัวกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ รับการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีการด าเนินการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบที่
ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตโดยตรงลงพื้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง รวมถึงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างกิจกรรมต่อต้านการทุจริตให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งควรมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอันเกิดจากความต้องการของ กลุ่ม องค์กร ในการก าหนดประเด็นเพื่อด าเนินการ และเพื่อ
สร้างการรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตของประชาชนในทุกระดับ  

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี และความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการรวมตัวกันเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเสนอโครงการ “ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต” 
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เพื่อให้กลุ่ม องค์กรต่างๆ ท่ีได้มีการรวมตัวกัน อยู่แล้ว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นย่อย : ประชาชนและภาคี
ต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21)  การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย : ประชาชนมี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และแผนปฏิบัติการส านักงาน ป.ป.ท. ยุทธศาสตร์   ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 2.2 วัตถุประสงค์   

2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่สมาชิกของ 
กลุ่ม องค์กร และประชาชนท่ีได้มีการรวมตัวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีสว่นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู ้ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส
การทุจริต 

2.2  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ท่ีมีการรวมตัว 
กัน ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 

2.3   เพื่อบูรณาการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการมีส่วน 
ร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ 
          ๑๐.๑ เชิงปรมิาณ 

       (๑) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง 
        (๒) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก หรือพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ/หลักสูตร  
        (๓) บริหารจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐหรือผู้ที่สนใจ ด้วยมาตรการ กลไก หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้พัฒนา
ร่วมกัน หรือจัดการอบรมตามหลักสูตรทางวิชาการที่ได้พัฒนาร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง 
        (๔) จ านวนผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๔๐ คน ต่อครั้ง 
        (๕) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมสมัครใจเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
          ๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

       (๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
        (๒) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการได้   
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :ผู้เข้ารับการอบรมมีการติดต่อกลับ หรือมีพฤติกรรมของการขอค าปรึกษา 
แนะน า หรือแจ้งเบาะแส รวมถึง ขอความช่วยเหลือ หรือขอให้ร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  

          2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด:  ผู้เข้ารับการอบรมสมัครใจเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  
 
          2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ต่อครั้ง 
เชิงคุณภาพ  : (๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
        (๒) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก หรือพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ/หลักสูตร     
  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

2.4.1 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ 
 2.4.2  กลุ่มของภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน อาทิเช่น    

สภาหอการค้าไทย/จังหวัด สภาอุตสาหกรรมไทย/จังหวัด สมาคมหรือชมรมผู้ประกอบการด้านต่างๆ 
 2.4.3 กลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีมีการรวมตัวกันในการด าเนินกิจกรรม เป็น 
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สมาคม ชมรม อาสาสมัครต่างๆ กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ตามที่หน่วยงานรัฐจัดตั้งข้ึน 

 2.4.4  กลุ่มสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนออนไลน์ ที่มีการรวมตัวกันในการด าเนินการให้ข้อมูล ข่าวสาร  
และน าเสนอต่อสาธารณชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ อสังคมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ (Facebook, 
Twitter, Youtube, Instragram, Clubhouse, TIktok) 
 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ปีงบประมาณ 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   พื้นที่จังหวัดในเขต ความรบัผิดชอบของส านกังาน ปปท.เขต ๑  

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

       ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการ “ส่งเสรมิการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจรติ”  

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - 300,000 285,766 - 1.5 แสน 1.5 แสน - 300,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 300,000 300,000 300,000 300,000 1.2 ลบ. 
 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
   มีมติวินิจฉัยชี้มลูความผิดทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารติดตามคดี กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวบังอร ฝอยทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารติดตามคดี    
                          นางสาวกนกวรรณ แม้นเมฆ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร : ๔๑๐๐ / 08-2667-0583 /09-1730-0012 
E-mail : Kanokwan.m@pacc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

⬩ แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต 

⬩ เป้าหมายแผนย่อย  การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ

⬩ แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มคีวามรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกบัแผนปฏิบัตริาชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3  ตัวช้ีวัด     - 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการระบบในการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
วินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นปัจจุบัน ตลอดทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินยัเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก ากับ
การด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเรื่องร้องเรียนที่มีการวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก 
2.2  วัตถุประสงค์  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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 2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรในสังกัด  ป.ป.ท.  ที่ เกี่ยวข้อง  สามารถติดตามผลการ
ด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริตที่มี
ประสิทธิผล ท าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวจนกระท าความผิดทางวินัยทุจริตลดลง ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ   : (1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการ 
ทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  (๒) ระดับความส าเร็จของติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้น
สังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  (๓) ระดับความส าเร็จของรายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
 เชิงคุณภาพ  : การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท. มีมติ
วินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นปัจจุบัน ตลอดทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกขั้นตอน
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเรื่องร้องเรียนท่ีมีการวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
 2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
  (1) มีการจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  (๒) มีการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  (๓) มีการรายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย 
 และเจา้หน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 256๖ – กันยายน 256๗  
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :           
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหนา้ที่
ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤตมิิชอบในภาครัฐ        
 
หน่วยงาน  :     กองก ากับและขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายภาครัฐ  
ผู้ประสานงานหลัก :    นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์    
โทรศัพท์/โทรสาร :    082-6670571  
E-mail :    Manatsanan.j@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                     : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่    ๒๑  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                 . 

⬩ แผนย่อย                                                                                                                        
      - แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ เป้าหมาย                                                                                                                      
     - คดีทุจรติและประพฤตมิิชอบลดลง 

⬩ แนวทางการพัฒนา                                                                                                       
     - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ          
1.2.2  แนวทางการพัฒนา  2 ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณี

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ จากข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตรายงาน
 คือ ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ ระดับ ๓ วิเคราะห์ ผลการด าเนินการ ระดับ ๕ รายงานผลการ
วิเคราะห์  

 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการ กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและเรง่ด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ผ่านการด าเนินการตาม แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ด้วยการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ สร้างกลไกติดตามเฝา้ระวังการทุจรติของหัวหน้าส่วนราชการ ยกระดับมาตรฐานการด าเนินการทาง
วินัย ปกครอง และอาญา แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
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กลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และมีภารกิจในการติดตามการด าเนินการของส่วน
ราชการในปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีหน้าที่และอ านาจในการ
ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่นเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตรวจสอบ เร่งรัด 
ติดตาม การด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าที่ ในการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือก ากับ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) มายังส านักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดด้วย ซึ่งในการรับรายงาน 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาจัดท ารูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สามารถติดตาม เฝ้าระวัง เร่งรัดการด าเนินการตาม
มาตรการทางวินัยของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ด้วยความรวดเร็ว เคร่งครัด เด็ดขาดและเป็นธรรม 
ทั้งสามารถบังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครอง ด้วยความรวดเร็วด้วย โดยน าผลการรับรายงานมาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อพัฒนาสร้างกลไกการติดตามพฤติการณ์กระท าความผิด ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย 
ปกครอง อาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด จึงควรติดตาม เร่งรัดผลการ
ด าเนินการของแต่หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งหากพบว่าหัวหน้าส่วนราชการกระท าการ
ทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้กระด าเนินกระบวนการทางวินัยล่าช้า ส านักงาน ป.ป.ท. จะรายงานข้อมูลไปยังบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการลงโทษหัวหน้าส่วนราชการกรณีการด าเนินการทางวินัยล่าช้า รวมถึงติดตามปัญหา
อุปสรรค พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต           
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 ติดตาม เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในกรณีเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุ
อันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน   

2.2.2  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบัรายงาน เพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจดัท าข้อเสนอ
แนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2.2.3  เพื่อเสริมสร้างความรู้หรือศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินมาตรการทางวินัย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดหรือ
ก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต       

 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีการรายงานสรุปผลการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิขอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือมีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  หรือข้อเสนอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย                         

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีการติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานของรัฐมี
การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้คดีร้องเรียนการทุจริตลดลง 
          

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีการติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการตาม
มาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ในภาครัฐ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธ์ิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้คดีร้องเรียนการทุจริตลดลง  

 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : การรายงานสรุปผลการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิขอบในภาครัฐ 

จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือมี
การรายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้น ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  หรือข้อเสนอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมาย อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ               

เชิงคุณภาพ  : การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากขึ้น      

 
2.3.5 วิธวีัดผลโครงการ  การรายงานสรุปผลการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิขอบ

ในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
หรือมีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต  หรือข้อเสนอเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ                

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตทกุหน่วยงาน (ปัจจุบันมี 40 หน่วยงาน)       

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน   
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  ยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ     
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 

ไม่ใช่งบประมาณ 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  “การพัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมูล Smart Help Center Service ส านักงาน ป.ป.ท.” 
 
หน่วยงาน  :            กองบริหารคด ี  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายพิสิษฐ์ แก้วเกต ุ  
โทรศัพท์/โทรสาร :   08 5352 8425  
E-mail :                phisit.k@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่    21    การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                                                               

 แผนย่อย             แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                      

 เป้าหมาย            คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                  

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่   3   บูรณาการเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นของ                                       

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ         
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี    1   ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและ                                            

นักลงทุนชาวต่างชาติ          
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่   1  พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI 

ให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรอืได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะนน       
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในทุกมิติ ทั้งในด้าน
งบประมาณ แผนงาน โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐได้ด าเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรในแตล่ะปงีบประมาณ รวมทั้ง
การบริการด้านข้อมูลภาครัฐในด้านต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องด าเนินการคือการให้บริการประชาชน 
หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมีความประสงค์ในการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือมีกรณี
พิพาทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ หรือกรณีการขอให้ภาครัฐ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามที่กฎหมายก าหนด และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่
จะเข้าร่วมได้ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ ร่วมประสานความร่วมมือ อันจะท าให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องด าเนินการเฉกเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. น้ัน แตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐทั่วไป เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าทุจริตในภาครัฐ  ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การ
ตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และในเรื่องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การป้องปรามการทุจริตเชิงรุกตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตภาครัฐ การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐให้แก่นักลงทุนและชาวต่างชาติ รวมทั้งการตรวจสอบตาม
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นโยบายของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีที่จะต้องด าเนินการควบคู่กับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม     การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลหรือกระบวนการของ ส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก หลาย
ขั้นตอนและมีกระบวนการท างานที่แตกต่างกัน และมีความซับซ้อนกันในประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การติดตามปัญหา การแก้ไขปัญหา ผลของการพิจารณาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกดิ
ปัญหาอีกหลายปัญหาตามมา เช่น ความล่าช้าในการด าเนินการของหน่วยงานในก ากับดูแล การก ากับติดตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เป็นไปได้ยาก รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประขาชน อันจะเป็นผลให้การบริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างแท้จริง ท าให้ความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนที่ มีต่อหน่วยงานภาครัฐลด
น้อยถอยลง 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ตระหนักและให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งในอนาคตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
บริหารข้อมูลต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล โดยปกป้อง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนรวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ ติดตาม 
ความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า โดยใช้ ระบบเทคโนโลยี “Block Chain” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบสามารถสร้างความปลอดภัยของ
ข้อมูล ปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถกระจายข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
Smart Help Center Service ส านักงาน ป.ป.ท. ระยะที่ 1” ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ และ
ศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลในระบบเดิม อีกทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อน ามา
พิจารณาในระยะที่ 2 ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูล Smart Help 
Center Service” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงขอเสนอโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
Smart Help Center Service ส านักงาน ป.ป.ท. ระยะที่ 2” เพื่อเป็นการด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2566 เป็นการด าเนินการโครงการในระยะที่ 2 เพื่อให้ระบบข้อมูล Smart Help Center Service ส านักงาน ป.ป.ท. 
สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การน าผลการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาพิจาร ณาแก้ไขและ
ด าเนินการออกแบบระบบ ทดสอบการใช้งาน ตลอดจน ให้สามารถใช้งานในระบบและบ ารุงรักษาระบบ Smart Help Center 
Service ส านักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป เป็นการก้าวเข้าสู่การให้บริการประชาชน
ในรูปแบบใหม่ยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน อันจะท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาต่อการให้บริการภาครัฐที่ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
  

2.2.2  ข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีเกี่ยวข้องมีความปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   
2.2.3  ประชาชนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง   
2.2.4  เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นต่างๆ ของ

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
2.2.5  ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท.   
2.2.6  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการประชาชนในการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ให้บริการประชาชน

ที่ทันสมัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : การให้บริการประชาชนเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย 
ด าเนินการได้โดยโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน
ผู้รับบริการ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของส านักงาน ป.ป.ท. และสามารถสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประชาชนในการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  มีระบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีทีส่ามารถบริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

บริหารจดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบ  
เชิงคุณภาพ  :  ประชาชนไดร้ับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งความปลอดภัยด้านข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชน

ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถบรหิารจัดการข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 
รวดเร็วและมีความปลอดภยัสูง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

ประชาชนผู้รับบริการ/ส านักงาน ป.ป.ท. ผู้ให้บริการ        
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                   : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  “การพัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมูล SMART HELP CENTER SERVICE ส านักงาน ป.ป.ท.”
  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -     2,500,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

  2,500,000    2,500,000 
 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก (น าร่องพื้นที่จังหวัดชลบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
 
หน่วยงาน :                  กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 2                                   
ผู้ประสานงานหลัก :        นางสาวจีรพร  ค าพันน้อย                 . 
โทรศัพท์/โทรสาร :         099 462 3249                                                                  .      
.E-mail :                     chiraporn.k@pacc.go.th                                                               . 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต    
แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม  ที่ส่อ
ไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี  
          (4.1)  ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 
      (4.2) บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
          (4.3) เสริมเสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที ่(3.1) ร้อยละของเรื่องที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศที่ยังคงอยู่ในสังคมไทยในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคมและ
นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  ในปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 110 จาก 
180 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีส าคัญที่ทุกภาคส่วนของประเทศท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
ต้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง  ทั้งนี้ ในประเทศ
ที่ประสบความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีค่า CPI อยู่ในระดับสูง ต่างให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงาน
ในรูปแบบการบูรณาการและการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในสังคม โดยการก าหนดเป้าหมายร่วม คือ การ
สร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตและสร้างระบบการป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริตในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  
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ภาคตะวันออก ถือเป็นพื้นที่ส าคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม โดย
หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
จังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรม โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรม จ านวนทั้งสิ้น 38 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่จังหวัด
ชลบุรี 14 แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี 5 แห่ง และจังหวัดระยอง  13 แห่ง  ส านักงาน ปปท. เขต 2 
เล็งเห็นความส าคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และ
ก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้เกิดปัจจัยบวกในการยกระดับค่า CPI ของประเทศ  ทั้งนี้การด าเนินการ
ดังกล่าว ถือเป็นเรื่องใหม่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา วิเคราะห์ ในกระบวนการท างานในเชิงบูรณาการให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในระยะเริ่มต้น จึงเห็นควรก าหนดพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่
น าร่องในการขับเคลื่อน เนื่องจาก เป็นท่ีตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีจ านวนมากถึง 14 แห่ง  
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2 (ส านักงาน ปปท. เขต 2) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 
เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมในการเข้าถึงการใช้บริการภาครัฐและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อร่วมกันจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเป็นการสร้างกระแสความร่วมมือการเฝ้าระวัง  
สร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่  รวมถึงเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการขับเคลื่อน
โครงการน าร่องนี้ ไปศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและขยายต่อยอดการท างานไปสู่พื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป 
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริต  

2.2.2  เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วนงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมระดับพ้ืนท่ี ในการก าหนดแนวทาง สร้าง
ความร่วมมือการเฝ้าระวัง  สร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวกในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

2.2.3  เพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันการทุจริตและขยายต่อยอดการท างานไปสู่พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ 
ในพื้นที่กาคตะวันออก 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
         (1) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมกันก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต 

ในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วม จ านวน 220 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  การนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี วิทยากร 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ปปท.เขต 2  
                 (2) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดและแจ้งเบาะแสส าหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี จ านวน 500 ชุด 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
(1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วนงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมระดับพื้นที่ ในการก าหนด

แนวทาง สร้างกระแสความร่วมมือการเฝ้าระวัง  สร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก ในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

(2) มีการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลการทุจริต 

(3) มีการน าข้อมูลที่ได้จากการขับเคลื่อนโครงการนี้ ไปศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและขยายต่อยอดการ
ท างานไปสู่พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ในพ้ืนท่ีกาคตะวันออก 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
         2.2.1 กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต  
         2.2.2 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมระดับพื้นที่ เพื่อก าหนดแนวทาง 

สร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง  สร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวกในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
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         2.2.3 มีแนวทางป้องกันการทุจริตที่สามารถขยายต่อยอดการท างานไปสู่พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อื่นๆ ในพื้นที่กาคตะวันออก 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : (1) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ในพื้นที่การนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                  (2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดและแจ้งเบาะแสส าหรับผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  
เชิงคุณภาพ  :  มีแนวทางและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

    2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  
   (1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   (2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   (2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริตของจังหวัดชลบุรี 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
2.4.1  อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
2.4.2  ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนทีด่ าเนินโครงการ   พื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จ านวน 14 แห่ง 
2.7 วิธีการด าเนินงาน   

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
3.1 กิจกรรมที ่1 :  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ี  
                        การนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 

 3 
ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - - - 606,600 - 606,600 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 599,400 - - - 599,400 
 
3.2 กิจกรรมที ่2 : การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ปัญหาการทุจริต พร้อมทั้งให้ความร่วมมือใน 

การเฝ้าระวัง สร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก ในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ี 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 50,000 - - - 50,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 50,000 - - - 50,000 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการประชาสมัพันธ์ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
 

หน่วยงาน  :  ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายอภิชาติ นิลสนธ ิ  
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2505 6670 ต่อ 1203 / 0 2502 6207    
E-mail :  investorcenter@pacc.go.th  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 

⬩ เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                               

⬩ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต                                                                                                     

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3. บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน

ชาวต่างชาติ 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละปญัหาส าคญัที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐ 

และเจา้หน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 80        

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                       : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบการยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนัก
ลงทุนชาวต่างชาติเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรบันกัลงทุนและชาวต่างชาติ” โดยใหส้ านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) และเป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านข้อมูลการอ านวยความสะดวก
แก่นักลงทุนและชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจ และประสานงานด้านการอ านวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างนักลงทุน
และชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ   
   ต่อมา ส านักงาน ป.ป.ท. จัดตั้ง ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นส่วน
ราชการระดับกองภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อน
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ศูนย์
ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เพื่อให้ประชาชน นักลงทุนและชาวต่างชาติ รับรู้รับทราบถึง
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บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ขับเคลื่อนฯ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการรักษาความเช่ือมั่นให้กับประชาชน นักลงทุน และชาวต่างชาติ อันจะส่งผลดี
ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  
 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
2.2.2   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2.3   เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และ

ชาวต่างชาติ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจน
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในสายตา 
นักลงทุนและชาวต่างชาติดีขึ้น  

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
o เชิงปริมาณ  : มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
o เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวต่างชาติ มคีวามรู้ความเข้าใจใน

บทบาท ภารกิจของศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
    - เชิงปริมาณ  วัดจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ 

    - เชิงคุณภาพ วัดจากแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม นักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ ภาคประชาสังคม บคุลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิน้จ านวน 80 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    จังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงาน ป.ป.ท.   

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

                  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ขับเคลือ่นการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

รวม 
ค าขอปี 67 

  250,000   ๒๕0,000 ๒๕0,000  500,000  
 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
 250,000 500,000    750,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  ประชาสัมพันธ ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการยกระดับศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
 

หน่วยงาน  :  ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายอภิชาติ นิลสนธ ิ  
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2505 6670 ต่อ 1203 / 0 2502 6207    
E-mail :  investorcenter@pacc.go.th  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                         : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 

⬩ เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                               

⬩ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต                                                                                                     

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3. บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน

ชาวต่างชาติ 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละปญัหาส าคญัที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐ 

และเจา้หน้าท่ีรัฐ ร้อยละ 80        

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบการยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนัก

ลงทนุชาวต่างชาติเป็น “ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรบันกัลงทุนและชาวต่างชาติ” โดยใหส้ านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ
ของประเทศไทย (CPI) และเป็นศนูย์กลางงานวิชาการด้านข้อมลูการอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและชาวต่างชาติในการ
ประกอบธุรกิจ และประสานงานดา้นการอ านวยความสะดวกใน 
การลงทุนระหว่างนักลงทุนและชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยรวมทั้งแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้กับนัก
ลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ   
   ต่อมา ส านักงาน ป.ป.ท. จัดตั้ง ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นส่วน
ราชการระดับกองภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่ อน
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง จ าเป็นต้องยกระดับศูนย์
ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักลงทุน และชาวต่างชาติ 
อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1  เพื่อยกระดับศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) และเป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้าน
ข้อมูลการอ านวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างนักลงทุนและชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจ และ
ประสานงานด้านการอ านวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างนักลงทุนและชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย 

2.2.2   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2.3   เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
2.3 เป้าหมาย 

        2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติและแก้ปัญหาได้ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจน
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในสายตา 
นักลงทุนและชาวต่างชาติดีขึ้น  

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
o เชิงปริมาณ  : ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติและแก้ปัญหาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
o เชิงคุณภาพ : นักลงทนุและชาวตา่งชาติมีความเช่ือมั่นต่อระบบรับเรื่องรอ้งเรียน ตลอดจนความโปร่งใสและความเปน็

ธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
    - เชิงปริมาณ  วัดจากการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทนุและชาวต่างชาติและแก้ปัญหาได้ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
    - เชิงคุณภาพ วัดความพึงพอใจของนักลงทุนและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ขับเคลื่อนการบรกิารภาครัฐส าหรับ

นักลงทุนและชาวต่างชาต ิ
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนและชาวต่างชาติ ภาคประชา

สังคม  
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    จังหวัดนนทบุร ี   
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

                  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการยกระดับศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
    750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
  3,000,000    3,000,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  ประชาสัมพันธ ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 

     รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
หน่วยงาน  :       ส านักงาน ปปท.เขต ๙  
ผู้ประสานงานหลัก :        นางประไพพรรณ รัตนะ  
โทรศัพท์/โทรสาร :     ๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘  
E-mail :     praphaiphan.r@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่   ๐๑  ความมั่นคง                                                                                                          
 แผนย่อย      การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง                                           
 เป้าหมาย    ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น                                                                                   
 แนวทางการพัฒนา   -  ป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                                           -  รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
                                           -  พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
                                           -  แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณ ี                                                                                                                                            
ประเด็นที่   ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                        

 แผนย่อย     การป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                           
 เป้าหมาย    คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 แนวทางการพัฒนา   -  ส่งเสรมิการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐทีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

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

 
1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๓  บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1.2.3  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.4  แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  บูรณาการฐานข้อมลูคดีทุจริตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2.5  ตัวช้ีวัด  ร้อยละปัญหาส าคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบไดร้ับการแกไ้ขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐ  

และเจา้หน้าท่ีรัฐ ร้อยละ ๘๐  
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ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล
มาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 
 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะเกิดจากปัจจัยที่ถูกน ามาเป็นเงื่อนไขของปัญหาคือ ชาติพันธ์ุ 
ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นท่ีแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การค้ายาเสพ
ติด การค้าน้ ามันเถื่อน การค้าของหนีภาษี การค้ามนุษย์ การลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จากข้อมูล
ของชุดปฎิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ท่ีพบว่าน้ ามันเถื่อน สินค้าหนี
ภาษี  ยาเสพติด การค้ามนุษย์ บ่อนการพนัน และการลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน หิน ทราย) เป็นภัยแทรกซ้อน
ที่มีเงินหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท และเงินส่วนหนึ่งถูกน าไปเป็นเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้กับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบาง
กลุ่ม ท าให้เกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าเหตุความไม่สงบมากกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ขณะที่ร้อยละ 
20 เกิดจากอุดมการณ์ของกลุ่มผู้คิดต่าง และโดยเฉพาะรวมถึงการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องในการแส วงหา
ประโยชน์โดยมิชอบเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ส่งผลกระทบเกี่ยวพันกันกับการก่อเหตุ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ก ากับและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้ง
ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัยและกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมภิบาลและบรรลุผลตามเป้าหมายในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงมีแนวคิดจัดท าโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตลอดถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้บุคลากรในภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สจุริต ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชน 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.2.1 เพื่อบูรณาการพัฒนาฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ/การใช้อ านาจหน้าที่
หรือปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          ๒.๒.๒ เพื่อลดปัจจัยแทรกซ้อนอันเกิดการจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน หิน ทราย) องค์กรอาชญากรรม
การค้ายาเสพติด การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การทุจริตอื่นๆในภาครัฐ 

 ๒.๒.3 เพื่อให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตและประพฤติมิชอบ/การใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/
ประชาชน ในทางปกครอง ทางวินัย หรือทางอาญา 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
 ฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :        

  1) การพัฒนาศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส านักงาน ป.ป.ท.เขต 9        
      ๒) บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
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 3) ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติ  มิชอบ/ใช้อ านาจ
หน้าท่ีหรือปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
 ลดปัจจัยแทรกซ้อนอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับท่ีเกี่ยวข้องกับการลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน หิน ทราย) องค์กรอาชญากรรม การค้ายาเสพ
ติด การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการทุจริตอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    

2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ  :   จ านวนฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มีการแลกเปลี่ยนและถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 
 เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของเรื่องจากฐานข้อมูลที่น าไปใช้ขยายผลหรือเป็นประเด็นน าสืบตรวจสอบเบื้องต้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 2.3.5  วิธีวัดผลโครงการ           
  การจัดท ารายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผล
กระทบต่อการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.          
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 หน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ/ประชาชน/กลุ่มธุรกิจ/องค์กรเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)   
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ     
 พื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๙ จ านวน ๕ จังหวัด  (นราธวิาส ปัตตานี ยะลา สตลู สงขลา)  
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                         : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
1,279,200 1,260,214 1,279,200 - ๖๒๗,๕๘๐ ๖๒๗,๕๘๐ ๖๒๗,๕๘๐ ๖๒๗,๕๘๐ ๒,๕๑๐,๓๒๐ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
1,279,200 1,279,200 ๒,๕๑๐,๓๒๐ ๒,๕๑๐,๓๒๐ ๒,๕๑๐,๓๒๐ ๒,๕๑๐,๓๒๐ 12,๕๙๙,680 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ    การตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจดัจ้างที่มีความเสี่ยงในการทุจรติ   
 

หน่วยงาน       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั  เขต 6                                      .  
ผู้ประสานงานหลัก   นายอริยวัตถ์  เที่ยงธรรมโม นักสืบสอบสอบสวนช านาญการพิเศษ                          . 
โทรศัพท์/โทรสาร     055 304 117                                  E-mail  ariyawut.t@pacc.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                  : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่     (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                       . 
              แผนย่อย        การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ                                                                         .  
              เป้าหมาย       คดทีุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                .                                                                  
.              แนวทางการพัฒนา   ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมการต่อตา้นการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 บูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 2. บูรณาการประสานความรว่มมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ร้อยละ 60 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6 ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้

งบประมาณตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ว่าไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องท าให้การรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชนไม่อาจเข้าถึงได้ เป็นการกระท าที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระท าทุจริตได้
โดยง่าย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดแผนการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างการ
รับรู้ และติดอาวุธทางปัญญา ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2  วัตถุประสงค ์ 

(๑) เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปมี ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. 
มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานการยับยั้งและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  

(๒)  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
2.3  กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6   
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2.3  เป้าหมายตัวชีว้ัด  
      (1) ผลผลิต (OUTPUT)  

หน่วยงานภาครัฐและประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และช่วยยับยั้งและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(2) ผลลัพธ์ (OUTCOME)  
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภาคประชาชนท่ัวไปในสังคมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  
2.4 ตัวชี้วัดความส าเรจ็ 

- เชิงปริมาณ   ร้อยละของจ านวนที่เข้าตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง  ต่อปีงบประมาณ 
- เชิงคุณภาพ   บุคลากรของปปท. เขต 6 มีองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานมีความเป็นมอือาชีพ และ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าตรวจสอบ มีการบรหิารงานในองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล  
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1)  บุคลากรของ ปปท.เขต ๖ มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบตัิราชการ 
(2)  หน่วยงานที่รับการตรวจ ปฏิบัติงานได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
(3)  การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดน้อยลง 

2.6 วิธีการวัดผลโครงการ 
  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) 
2.8 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  

ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดติถ ์จังหวัดเพชรบรูณ ์จังหวัดสโุขทัย     จังหวดัตาก  

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจติร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวดัอุทัยธาน ี    
2.9 วิธีการด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 
       ด าเนินการโดยลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีความเสีย่งในการทุจริตภาครัฐ (ด าเนินการเอง)  
  ลักษณะการด าเนินการ 

(1)  วางแผนเพื่อคดัเลือกหน่วยงานทีจ่ะเขา้ตรวจสอบ 
(2)  ศึกษาวเิคราะหก์ฎหมายและระเบียบฯที่ใช้บังคับในหนว่ยงาน 
(๓)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบทางโทรศัพท์และสง่หนังสือแจ้ง 
(๔)  ลงพื้นที่เขา้ตรวจ  
(๕)  น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะหแ์ละประเมินผล 
(6)  จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ : การตรวจสอบการใช้งบประมาณในการจดัซื้อจัดจ้างท่ีมีความเสี่ยงในการทุจรติ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 - 2566 และแผนการใชจ้่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 
จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอปี 67 

- - - -  50,000 50,000 50,000 150,000 
 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 150,000 150,000 150,000 150,000 6000,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ               
หน่วยงาน  : กลุ่มงานอ านวยการด้านคุ้มครองพยาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจรติ               
ผู้ประสานงานหลัก : พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล, นายปิยพนธ์ เปรมโยธิน        
โทรศัพท์/โทรสาร : โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ๘๐ ต่อ ๔๒๒๒                      
E-mail : jakkrit.p@pacc.go.th, piyaphon.p@pacc.go.th    
  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๑ ด้านความมั่นคง                                                                                                                                 

⬩ แผนย่อย                                                                                                                  .  

⬩ เป้าหมาย                                                                                                                 .        

⬩ แนวทางการพัฒนา                                                                                                      . 

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

1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                                       
1.2.2  แนวทางการพัฒนา เสริมสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน                  
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ร้อยละ 60 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

“การคุ้ มครองพยาน” เป็นสิทธิขั้ นพื้นฐานของประชาชนอย่ างหนึ่ งตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2540  บัญญัติรับรองสิทธิของพยานไว้ในมาตรา  244  ความว่า “ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาได้รับความ
คุ้มครองการปฏิบัติที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ   ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” ซึ่งต่อมาได้มีการ
ตรา พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการและเหตุผล  คือ  พยานยังไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร  ทั้งที่
พยานมีความส าคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดี เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม  ซึ่ง พ.ร.บ. นี้มีการ
ก าหนดเรื่องการคุ้มครองพยาน  ระดับการใช้มาตรการในการคุ้มครองพยาน  และก าหนดเรื่องค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ
คุ้มครองพยาน  รวมถึงการจัดตั้งส านักงานคุ้มครองพยานเพื่อให้มีอ านาจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานพยานที่จะได้รับ
ความคุ้มครองในคดีอาญา พยานบุคคลจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในคดีอาญา  เพราะเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และข้อเท็จจริง
ในคดีนั้น ๆ พยานบุคคลเมื่อมีความส าคัญต่อคดีมากเท่าไรก็มีโอกาสที่จะถูกข่มขู ่ คุกคาม หรือท าร้ายมากเท่านั้น  เนื่องจากเป็น
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าผิด การคุ้มครองพยานถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะน าไปสู่การค้นหาความจริง ซึ่ง
สามารถสร้างความยุติธรรมให้กับสังคม การคุ้มครองพยานจึงมีความส าคัญ  หากมีการคุ้มครองพยานที่ดีและท าให้พยานเช่ือมั่น
ในความปลอดภัยของตน จะช่วยส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของไทยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองพยานสามารถ
เสริมสร้างความเชื่อถือต่อความร่วมมือกันในทางอาญาระหว่างประเทศ  

mailto:jakkrit.p@pacc.go.th
mailto:piyaphon.p@pacc.go.th
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ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏอยู่ใน มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเบื้องต้น
แก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ
เอาไว้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือเบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประเทศ
ไทยได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง  

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองพยานหลายหน่วยงาน และมีการด าเนินการในรูปแบบของ
การบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
หน่วยงานท่ีด าเนินการการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  ตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถด าเนินการคุ้มครองด้วยตนเอง หรือ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการคุ้มครองพยาน ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตัว ความเช่ียวชาญ ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติภารกิจ
คุ้มครองความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่พยาน รวมถึงเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่งขึ้น กองอ านวยการต่ อจ้าน
การทุจริต จึงเห็นควรด าเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ” เพื่อพัฒนาทักษะความ
เช่ียวชาญในการคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ในการรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองพยาน ทักษะการใช้อาวุธ ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน  
อันจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยานมีความกล้ามาแจ้งเบาะแสการทุจริต และเป็นพยานในคดีทุจริตต่างๆ จนสามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 

 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.๒.๑ เพื่อฝึกทักษะ ยุทธวิธี และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยานให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ชุด
คุ้มครองพยานให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๒.๒ เพื่อให้พยาน มีความเช่ือมั่นเมื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น 
๒.๒.๓  

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เจ้าหน้าท่ีที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในการคุ้มครองพยานได้รบัการพัฒนา

ทักษะการคุ้มครองพยานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากข้ึน 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  พยานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้ข้อเท็จจริง อันจะส่งผล

ให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้มากขึ้น 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  เจ้าหน้าท่ีที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในการคุ้มครองพยานได้รับการพัฒนาทักษะการคุ้มครอง

พยานท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น และท าให้พยานมีความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในการให้ข้อเท็จจริง ส่งผลให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้มากขึ้น 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย      
เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ขึ้น               

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  แบบทดสอบก่อน หลัง การอบรม และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
2.4  กลุ่มเปา้หมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

เจ้าหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน รวม 4๐ คน    
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗                  
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   สถานท่ีราชการ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือ ต่างจังหวัด 
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2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  พัฒนาทักษะด้านการคุม้ครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ     
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๖,๒๐๗ ๑๐๐,๐๐๐   400,000 

 
  

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
226,207 100,000 400,000 564,000 564,000 564,000 2,582,207 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  สัมมนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานในการคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท.            
หน่วยงาน  : กลุ่มงานอ านวยการด้านคุ้มครองพยาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจรติ               
ผู้ประสานงานหลัก : พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล, นายปิยพนธ์ เปรมโยธิน        
โทรศัพท์/โทรสาร : โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ๘๐ ต่อ ๔๒๒๒                      
E-mail : jakkrit.p@pacc.go.th, piyaphon.p@pacc.go.th    
  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  ๑ ด้านความมั่นคง                                                                                                                                

⬩ แผนย่อย                                                                                                                  .  

⬩ เป้าหมาย                                                                                                                 .        

⬩ แนวทางการพัฒนา                                                                                                      . 

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

1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                                       
1.2.2  แนวทางการพัฒนา เสริมสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน                  
1.2.3  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ 

ประชาชน ร้อยละ 60 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันถือเป็นภารกิจที่มี ความส าคัญยิ่งในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้ปราศจากการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของ
เจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากพยานบุคคลซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานที่มีความส าคัญ แต่เนื่องจาก
ในบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่ ท าให้บางครั้งพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสเกิดความเกรงกลัวว่าการให้การหรือแจ้ง
เบาะแสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนจะท าให้เกิดภยันตรายต่อตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลให้
กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างยากล าบากหรือไม่เพียงพอท่ีจะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และกลับกลายเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานไว้ภายใต้
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปรากฏอยู่ใน มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วย
มาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเบื้องต้นแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเอาไว้ รวมถึงการน ามาตรการทั่วไป และมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
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คุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับกับการคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นเครื่องบ่งช้ีว่าส านักงาน ป.ป.ท. ได้ให้
ความส าคัญกับกระบวนการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานเป็นอย่างยิ่ง 
 โดยที่ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน มี
การแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดยพบว่าบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สภาพ
เศรษฐกิจ และภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพยาน จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้พยานได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้พยานได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
หน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับกระบวนงานคุ้มครองพยาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบว่าด้วย
การคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้การปฏิบัติงานคุ้มครองพยานมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
กฎหมายของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนงานคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้ง
เบาะแสให้มีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ต่อไป 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.๒.๑ เพื่อหาข้อยุติในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกระบวนงานของส านักงาน  ป.ป.ท. ให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน 

๒.๒.๒ เพื่อให้พยาน มีความเช่ือมั่นเมื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองพยานได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. มากยิ่งขึ้น 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  พยานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้ข้อเท็จจริง อันจะส่งผล
ให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้มากขึ้น 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองพยานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. และท าให้พยานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
การให้ข้อเท็จจริง ส่งผลให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้มากขึ้น 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย      
เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ขึ้น               

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  แบบทดสอบก่อน หลัง การอบรม และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

เจ้าหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน รวม ๕๐ คน    
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗                  
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   โรงแรม ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือ ต่างจังหวัด             
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : สัมมนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานในการคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
     ๒๕๐,000   

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - ๒๕๐,000 - - - 250,000 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดท าแผนป้องปราม วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนยับยั้ง
การทุจริตในกระบวนงาน/การด าเนินโครงการของกระทรวงด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง)  
หน่วยงาน  :  กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ 
ผู้ประสานงานหลัก :  นางสาวณพัสตร์  ศรสีมเกียรติ หรือ นางสุภา  สวัสดิประสงค์  
โทรศัพท์/โทรสาร :  ๐๘๘-๐๒๒-๕๓๑๓  หรือ ๐๘๑-๑๐๗-๙๗๗๖ 
E-mail :   supa.s@pacc.go.th 
  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย :  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 เป้าหมาย : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                                     

 แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจรติ 
                          อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่    ๓ เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพื่อยบัยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริต   

                                             อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี    ๔ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทจุริตและกฎหมายการป้องกันและ 
                                                    ปราบปรามการทุจริต 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ 
       ประชาชน ร้อยละ 60 (แผนงานพ้ืนฐาน) 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                                  : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
                      สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระดับ
รากหญ้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย แต่เนื่องจากการน านโยบาย
ลงไปสู่การปฏิบัตินั้น บุคลากร เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดี
ที่ถูกจัดสรรให้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในปฏิบัติบางครั้งกลับอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวกระท า
การมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น กระท าการยักยอกเงินของรัฐไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง การกระท าเช่นนี้ถือว่า 
เป็นภัยต่อสังคมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาและเป็นการอุดช่องว่าง มิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการ
จัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตและให้การด าเนินโครงการของหน่วยงานตระหนักถึงการใช้
งบประมาณของแผ่นดินให้คุ้มค่า รวมทั้งเมื่อเกิดการกระท าความผิดจะต้องมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและจริงจัง 
ส่งผลให้ลดการทุจริตท าให้ประเทศมีความเจริญต่อไป 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.2.1 เพื่อจัดท าแผนงาน กิจกรรมในการป้องปรามเจา้หน้าท่ีของรัฐมิให้กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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 2.2.2  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ดแูล ในการป้องปรามและแก้ไขปญัหา ยับยั้ง 
                       การทุจริตที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการในการใช้งบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพและเพื่อ    

             ประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการ 
 2.2.3  เสรมิสร้างระบบข้อมลูในการเฝ้าระวัง ในการด าเนินโครงการของหนว่ยงานด้านความมั่นคง  
                      ( ๔ กระทรวง) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอมาตรการในการป้องกัน  
                       แจ้งเตือนและยับยัง้การทุจริต 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด า เนินโครงการของหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคง ๔ กระทรวง ที่สังกัด กปท. ๑ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม , กระทรวงยุติธรรม , กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการต่างประเทศ              

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  สามารถน าข้อมูลที่จัดท ามาวิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง และ
ยับยั้ง การเกิดการทุจริต เพื่อการตรวจป้องปรามเชิงรุก     

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  ส ามารถป้ องปรามและลดการ เกิ ดการทุ จริ ต ในการด า เนิน โครงการของ  
๔ กระทรวงด้านความมั่นคง ท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑         

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ  : สามารถจดัท าฐานข้อมูลรายละเอียดโครงการที่มีการรายงานประเมินความเสี่ยง ในสังกัด 
                             กระทรวงด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง) จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของข้อมูลโครงการ 
                             ที่ได้รับรายงานในแต่ละครั้ง 

เชิงคุณภาพ  : สามารถจัดกลุ่มฐานข้อมูล โดยก าหนดตามเกณฑค์วามเสี่ยงของโครงการ เพื่อก ากับตดิตาม 
และตรวจสอบป้องปรามเชิงรุก 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   มีระบบฐานข้อมลูโครงการของหนว่ยงานด้านความมั่นคง ๔ กระทรวง          .  
                 สังกัด กปท. ๑ เพื่อการเฝา้ระวังการทุจริต      

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ กปท. ๑ และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง       

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ      ภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑      
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :    
กิจกรรมที่ 1  ประสาน กอท. (ศปท. สนง. ป.ป.ท. กลุ่มงานประเมินความเสีย่ง) เพื่อขอข้อมูลรายงานการประเมินความเสีย่งการ
ทุจริตของหน่วยงานด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง) ซึ่งมีการรายงานมาที่ ศปท. สนง. ป.ป.ท. 
กิจกรรมที่ 2  วเิคราะห์ข้อมลูแบบรายงานการประเมินความเสีย่งการทุจรติ และ  ใช้งบประมาณในการด าเนนิโครงการของกระทรวง
ด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง)  ไดแ้ก ่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุตธิรรม  และกระทรวงการตา่งประเทศ เพื่อจดัท า
แผน และสรา้งระบบการแจ้งเตือนโครงการที่มคีวามผดิปกต ิ
กิจกรรมที่ 3  แสวงหาข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกัน/ป้องปรามมิให้เกดิการทุจริต 
กิจกรรมที่ 4  รายงานและตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -     - 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - -     
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการระบบรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือลดความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ผ่านศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555 
 
หน่วยงาน  : กองปราบปรามการทุจิรตในภาครัฐ 4 
ผู้ประสานงานหลัก :    
โทรศัพท์/โทรสาร :    
E-mail :   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                            : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้                                                                                                                                 

 แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ                                                                                                                   

 เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                 

 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                                                                                                      

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1 แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  
1.2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รบัการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสรจ็ ร้อยละ 80  
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ปท. ในฐานะหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ      รวมถึงปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนน าไปสู่ความเสียหายแก่ทางราชการ กองปราบปรามการทุจิรตในภาครัฐ 4 ตระหนักถึงความส าคัญใน
การเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพฯ ที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงต้องมีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อลด
ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และการรวบรวมฐานข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถจ าแนกปัญหา จัดท าสถิติ น าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวได้ และเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบด้านการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ต่อไป ดังนั้นกองปราบปรามการทุจิรตในภาครัฐ 4 จึงเล็งเห็นความส าคัญในการร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) เพื่อยกระดับความน่าเช่ือถือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)  

2.2.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และส านักงาน ป.ป.ท. บูรณาการการการท างานร่วมกัน 
2.2.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



ภาคผนวก 1 - 115 
 

2.2.4 เพื่อสร้างนวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
 

 
โครงสร้างรูปแบบการบริการจัดการระบบแจ้งเหตรุ้องเรียน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากการ

ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตามกฎหมาย 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : การเช่ือมโยงระบบจากศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555เป็น

ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพมหานคร) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี กปท.4 ด าเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามมาตรา 58/2 
หรือ มาตรา 58/3 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : เรื่องร้องเรียนไดร้ับการด าเนิน 20 คดี/เดือน  
เชิงคุณภาพ  : ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการแกไ้ขปญัหา 
2.3.5 วิธวีัดผลโครงการ  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
ประชาชนท่ีได้รับบริการจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)  

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 2567 - 2568 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   กรุงเทพมหานคร 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      /  ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการระบบรับเรื่องรอ้งเรียนเพ่ือลดความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏบิัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรงุเทพมหานคร) ผ่านศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -     5,000,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 5,000,000    5,000,000 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  /    งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต  
 
 
หน่วยงาน  :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงานหลัก  :   นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์  :   043-239092     โทรสาร  043-239094    
E-mail  :   y_a9999@hotmail.com       
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ        : M1 
 
๑.1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
 

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

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
     เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
     แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
1.2 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2571) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

1.2.1 แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1. บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ส่วนที่ 2 สรุปสาระส าคัญของโครงการ        : M2 – M3 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  โดยที่ปัจจุบันคดีทุจริตในภาครัฐยังมีอยู่จ านวนมากและมีความหลากหลาย ในการด าเนินคดีต้องอาศัยบท
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ตลอดจนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน
และรู้เท่าทันรูปแบบการทุจริต ประกอบกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐยังอยู่ในหน้าที่และอ านาจของหลายหน่วยงาน ควรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการปราบปรามทุจริตดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
๒.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.๑ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  2.๒.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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2.3 เป้าหมาย 
  2.3.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) : จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีศักยภาพด้านการ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น 
  2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : 
   1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในงานด้าน
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 
   2) เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
   3) การด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
  2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ :  
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ปฏิบตัิงานด้านการปราบปรามการทุจริตที่เขา้รับการอบรม ๕๐ คน 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๙๐ ของผู้เขา้รับการอบรมผา่นการประเมิน 
  2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ : แบบประเมินผลก่อน-หลัง 
2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ : ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  
2.6 พ้ืนทีด่ าเนินโครงการ : จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 
 √ ด าเนินการเอง     ด าเนินการเอง  

 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 – M5 
 
3.1 ชื่อโครงการ : โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดา้นการปราบปรามการทุจริต 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565-2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 (ขอรับจัดสรรปีนี้) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที ่
1 

ไตรมาสที่  
2 

ไตรมาสที ่
3 

ไตรมาสที่  
4 

รวม 
ค าขอปี 67 

- - 42,000 - - 56,700 - - 56,700 
 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 56,700 56,700 56,700 56,700 226,800 

 
3.2 กิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่าย  (ประเภทค่าใชจ้่าย) 
 √     อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม “การจัดท าคู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยชี้มลูของคณะกรรมการ ป.ป.ท.” 
 
หน่วยงาน  : กองบริหารคดี กลุม่งานคณะกรรมการ 
ผู้ประสานงานหลัก : นายสิทธิชัย ติ๊บบุ่ง 
โทรศัพท์/โทรสาร : 4๓07   
E-mail : E-mail : sittichai.t@pacc.go.th 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ  

 เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ        

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4  พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
1.2.3  ตัวช้ีวัด พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ใน

อับดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕3 คะแนน 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๑๗ (๔) (๕) ก าหนดว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการกระท าทุจริตใน
ภาครัฐของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และสรุปส านวนพร้อมท้ังความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มาตรา 
45 ก าหนดว่า ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐและเป็นความผิดทาง
อาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้งส านวนการ ไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไป” และมาตรา 40 วรรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทุจริต ในภาครัฐ และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่ง
รายงาน และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณา
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณา
โทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส านวนการสอบสวนทาง
วินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ 
แล้วแต่กรณี”  
 ขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะพิจารณาวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิด  จึงเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดไว้ว่า การไต่สวนข้อเท็จจริง คือ การแสวงหา รวบรวม และการด าเนินอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสจูน์เกี่ยวกับการทุจรติในภาครัฐของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนั้น ใน



ภาคผนวก 1 - 119 
 
การท าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงต้องแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงในการ
พิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา   เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือพนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จจะต้องเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาวินิจฉัยช้ีมูล และภายหลังจากท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัยช้ีมูลผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดอาญาและความผิดทางวินัยแล้ว กองบริ หารคดี โดยกลุ่มงาน
คณะกรรมการในฐานะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่อ านวยการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องจัดท าร่างรายงานการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม ดังนั้น รายงานการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นเอกสารส าคัญที่จะต้องส่งให้กับพนักงานอัยการเพื่อด าเนินคดีกับผู้ถูก
กล่าวหาและส่งให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษ ทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ใน
การด าเนินการดังกล่าวย่อมต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม เพื่อลดปัญหาการแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ และ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าแห่งคดี อันเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ทั้งผู้กล่าวหาและผูถู้กกล่าวหา และมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 จากการด าเนินการจัดท ารายงานไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีผ่านมาพบว่า กรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงบางส่วนหรือทั้งหมด 
เช่น คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอให้ข้อกล่าวหาตกไป เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าการทุจริตในภาครัฐ แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นว่าการกระท าของ   ผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิด และได้มีมติชี้มูล
ความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา กองบริหารคดี โดยกลุ่มงานคณะกรรมการต้องจัดท ารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูล
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม ซึ่งการด าเนินการจัดท าร่างรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงฯ 
ในลักษณะนี้พบว่ามีปัญหาความยุ่งยากมากข้ึน กว่าการจัดท าร่างรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงฯ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
วินิจฉัยช้ีมูลสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริงในเอกสารรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะเป็นไปในทางที่ให้ความเห็น
ว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่สามารถพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา
ได้ 
 ในการนี้ กองบริหารคดี จึงเห็นว่าการจัดท าคู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงเป็น
โครงการที่ส าคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดระยะเวลาในการพิจารณาส านวนคดีให้มีความรวดเร็วและกระชับ
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี 
ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบ มีแนวทางในการพิจารณาการสืบสวนคดีให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน มีการรวบรวม
พยานหลักฐานรอบด้าน ครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงแนวทางการพิจารณาช้ีมูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท าให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถพิจารณาและด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างถูกต้อง 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ลดการแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ของ
พนักงานอัยการ เกิดความรวดเร็วในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ภายในก าหนด 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ท าให้รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน ก่อนส่งให้พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องคดีต่อ
ศาล เพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ร้อยละความส าเร็จของการเสนอรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

และส่งใหผู้้เกี่ยวข้องไดภ้ายในก าหนด 
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เชิงคุณภาพ  : รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รูปเล่มคู่มือแนวการพิจารณาช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เผยแพร่ต่อผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ท่ีรับผิดชอบ 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ค ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                 : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  การจัดท าคู่มือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 - 121 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดท าข้อมูลสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรี ยนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า 
กระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และ สถิติผลการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หน่วยงาน  : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  และ กลุ่มงานบรหิารติดตามคดี กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงานหลัก  :  นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง, นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 
๑๙๐๘ และ นางสาวพรพรรณ  พรมมา กลุ่มงานบริหารติดตามคดี โทรศัพท์ ๔๑๐๐ 
E-mail : complain2@pacc.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    :   M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป้าหมายที ่๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  แนวทางการพฒันา 
วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต โดยการติดตาม เฝ้าระวัง เก็บรวบรวมขอ้มูล เพือ่ประเมินสถานการณ์การทุจริต 

⬩ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  เป้าหมายที่ ๓ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติแนว
ทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตในการบริหารจัดการงานคดีทุจริต 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  

 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุจริตในภาครัฐ การตรวจกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว เพื่อส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ หรือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก่
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลคดี และตรวจสอบประวัติบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานต่อหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ร้อง
ขอ จึงจ าเป็นต้องท างานร่วมกับกลุ่มงานบริหารติดตามคดี ในส่วนของฐานข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
และฐานข้อมูลมติช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณ์เรื่อง
ร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนา
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถ
เผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตใน
ภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้ 
2.2  วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
กระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้  
และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
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2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
 - มีการประชุม ประสานงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างการรับรู้  เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดท า

ข้ อ มู ล ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ก ล่ า ว ห า  แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น
คดี -
 รายงานสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับ
การกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให ้

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับทราบขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียน

กล่าวหา และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี ให้เป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 
 -  ประชาชน บุคคลภายนอกรับทราบรายงานสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
  การเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับ

การกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :             
เชิงคุณภาพ  : - เจ้าหน้าที่รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา 

 และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี พร้อมท้ังมีการด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
  - มีสถิติข้อมูลคดีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ 
 -  มีการจัดการประชุมภายในส านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน กองบริหารคดี 
 - มีการรายงานสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือ

เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท และเผยแพร่
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นประจ าทุกเดือน 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชน บุคคลทั่วไป 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ   ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การจัดท าข้อมูลสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท า
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และ สถิติผลการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม “โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพขอ้มูลด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.” 
กิจกรรม (1) ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานข่าวส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
           (2) โครงการบูรณาการข้อมูลการข่าวร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทจุริตมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

หน่วยงาน  : กลุ่มงานอ านวยการด้านการข่าว กองอ านวยการต่อตา้นการทุจริต  
ผู้ประสานงานหลัก : วรางคณา นนทแก้ว  
โทรศัพท์/โทรสาร : 4222                 E-mail :  Warangkana.n@pacc.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                             

 แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต                                                                                                       

 เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ                                                                                                                     

 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต                                                                                                   

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่  ร้อยละของเรื่องทจุรติไดร้ับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 . 
      

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ จ าเป็นต้องมีความรู้ และมีความเข้าใจในการที่จะรวบรวมข้อมลู ตลอดจนวธิีการด าเนินการในการหา
ข่าวและแจ้งเบาะแสการทุจรติที่มปีระสิทธิภาพ การคัดกรองข้อมูลของแหล่งข่าว/ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างรวดเร็ว น าสู่การ
จัดเก็บรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าว อันจะน าไปสู่การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป ดังนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบรหิารในการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จึงเห็นควรด าเนิน “โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของส านกังาน ป.ป.ท.” เพื่อบูรณา
การงานด้านงานการข่าวกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว หรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เพื่อให้เจ้าหน้าผูป้ฏิบัติงานด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท. มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานด้านการข่าวท่ีเป็นระบบ
มากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งสรา้งความเช่ือมั่นให้กับแหล่งข่าวหรือผูแ้จ้งเบาะแสในคดกีาร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรวมตัวกันต่อต้านและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ 
2.2.2 เพื่อให้มีแหล่งข่าวที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.3 เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้าใจ

และมีความรู้ การรวบรวมข้อมูล และวิธีการด าเนินการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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2.2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกอันจะน าไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
   ส านักงาน ป.ป.ท. มีแหล่งข่าวที่เป็นประชาชนและเจ้าหนา้ที่ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลเชิงลึกท่ีสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในช้ัน
ต่อไปได้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการรวบรวมข้อมลู และวธิีด าเนินการ ในการหาข่าวและการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
         การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนมีความตื่นตัวในการหาข่าว การแจ้งเบาะแส และมีการรวบรวม

ข้อมูลเชิงลึก มีการเก็บรายละเอียดพยานหลักฐานในการทุจรติไดร้อบด้าน เพื่อน าไปประกอบการตรวจสอบและไตส่วน
ข้อเท็จจริงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :   
       1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ มีข้อมูลเชิงลึก ท าให้การตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ท าให้การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง 
        2.มีระบบและกระบวนงานในการวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตที่ได้รับ ข้อมูลข่าวร้องเรียน แจ้งเบาะแส ได้ รับการ

ตรวจสอบ 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

 เชิงปรมิาณ  :  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของกลุ่มเปา้หมาย  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มีความรู้เพิ่มขึ้น  
เชิงคุณภาพ  :  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแหล่งข่าว ภาคีเครือข่าย ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

เก็บรายละเอียดพยานหลักฐานการทุจริตได้รอบด้าน มีข้อมูลการทุจริตเชิงลึก เพื่อน าไปประกอบการตรวจสอบและไต่
สวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   

แบบทดสอบก่อน- หลังเรียน  และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวนรวม 60 คน 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - มิถุนายน 2568 (ไตรมาส 2-3)   
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ         สถานท่ีเอกชน ในเขตกรุงเทพ และปรมิณฑล 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                         : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  
“โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพข้อมลูด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.” 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
  100,000      230,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
 100,000 (230,000)    330,000 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  การขอทราบข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมจากประชาชน และการแจ้งผลเรือ่งร้องเรียน   
ผ่าน ศอตช. โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์          
 

หน่วยงาน  :     กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓  
ผู้ประสานงานหลัก :    นางสาวสิวลี  นันทนพิบูล  
โทรศัพท์/โทรสาร :   ๐ ๒๕0๒ ๖๖๔๙ หรือ 08 0969 2241  
E-mail :   sivalee.n@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                            : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่    ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                          

 แผนย่อย    การปราบปรามการทจุริต                                                                                                                 

 เป้าหมาย    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                           

 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติใหม้ีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง                                                                                              

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส   
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี   ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทจุริต และกฎหมายการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริต         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่  ๒ กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกต ิ

ที่กฎหมายก าหนดไม่เกินร้อยละ ๒๐        

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
       สืบเนื่องจากปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่าน ศอตช. ซึ่งการด าเนินการเรื่อง

ร้องเรียนบางเรื่องยังขาดข้อเท็จจริงบางประการในการพิจารณาด าเนินการ อันท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จ าต้อง
ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน/ผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องมีหนังสือขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ถ้อยค าเพิ่มเติม หรือฝ่าย
เจ้าหน้าท่ีเดินทางลงพื้นที่ไปพบผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดความล่าช้า ความ
ไม่สะดวก เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และมีบางกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องการ
เดินทาง เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ท. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับเป็นการอ านวยความสะดวก  
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และให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้มีเพียงขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน ส านักงาน ป.ป.ท. จึงควร
น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนการขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปจนจบกระบวนการถึงขึ้นตอนการแจ้งผล
ให้ผู้ร้องทราบ         
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1   เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน        
2.2.2    เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ท.     
2.2.3   เพื่อด าเนินการเรื่องร้องเรียน ศตอช. ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   ส า นั ก ง า น  ป . ป . ท .  มี ห ลั ก เ กณฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ กี่ ย วกั บ 

การขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากประชาชน การแจ้งผลใ ห้ผู้ ร้องทราบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์   
กรณีเรื่องร้องเรียน ศอตช.        
   

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   
   - การด าเนินการเรื่องร้องเรียน ศอตช. เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    
   - ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
   - ส านักงาน ป.ป.ท. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
   - ประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว       
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. มีหลักเกณฑ์ และวิธีการรองรับการปฏิบัติงานด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงคุณภาพ  :  มีผลการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด       
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
เชิงปริมาณ  :  วัดจากส านักงาน ป.ป.ท. มีหลักเกณฑ์ และวิธีการรองรับการปฏิบัติงานด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงคุณภาพ  : วัดจากผลการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด     

2.4   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

 ประชาชนผู้ร้องเรียน / ผู้ได้รับความเดือดร้อน / ผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน  

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗    

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ      ส านักงาน ป.ป.ท.         

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                     : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  การขอทราบข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศอตช.   
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์          

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567  

(ไม่ใช้งบประมาณ)  
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม “สนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทุจริตในภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล 
ความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) และกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย” 
 

หน่วยงาน  : กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5                                                                             . 
ผู้ประสานงานหลัก : นางชรินดา มีแป้น          
โทรศัพท์/โทรสาร : 061-959-9942       
E-mail : charinda.c@pacc.go.th         
. 
ส่วนที ่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1       
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 1 : การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นระบบแบบบรูณาการ 

 แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมาย : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง     

 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด   
                             ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 

ประเด็นที่ 2 : การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นระบบแบบบรูณาการ 

 แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 

 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ   

 แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาที่  ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและ  

                                                 ปราบปรามการทุจริต 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รบัการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสรจ็  

          ร้อยละ 80 (แผนงานพ้ืนฐานฯ) 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM ) ถือเป็นเครื่องมือที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นวิธีการประกอบธุรกรรมทางการเงินที่เป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้มากขึ้น อาทิ การฝากเงิน โอนเงิน ทั้งภายในธนาคารหรือโอนเงินไปยังธนาคารอื่น 
ช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเบิกถอนเงินสด อย่ างไรก็ดี เครื่องมืออ านวยความสะดวก
ดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม ด้วยการเป็นเครื่องมือในการกระท าผิดของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ผ่านเครื่อง ATM ทั้งการจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น เพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกรรม
ทางการเงิน และการใช้เครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าไปท าบัตรให้บริการ
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ทาง การเงินปลอม ในการนี้ ธนาคารต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาอาชกรรมทางการเงิน จึงได้พัฒนาการให้บริการ 
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดรูเข็ม (CCTV) ที่เครื่อง ATM เพื่อบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
ในระหว่างการประกอบธุรกรรมทางการเงินอย่างแพร่หลาย   
 ในขณะเดียวกัน ปัญหาอาชญากรรมการทุจริตในภาครัฐที่ได้ขยายในวงกว้างขึ้น จึงสามารถเกิดปัญหาการ
ทุจริตในภาครัฐผ่านเครื่อง ATM  ได้เช่นกัน อาทิ การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงิน โดยให้ข่มขู่ให้ประชาชนบอกรหัสบัตรกดเงินสด 
หรือบังคับให้ประชาชนเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐท่ีมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์โดยการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต    
 ในการนี้ เมื่อเกิดปัญหาการทุจริตในภาครัฐขึ้น แม้ว่า ผู้รับผิดชอบส านวนคดีจะมีอ านาจหน้าที่ในการขอ
เอกสารความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางบัญชีธนาคาร เพื่อ
น าไปประกอบการแสวงหาข้อเท็จจจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตในภาครัฐได้แต่ปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐผ่านเครื่อง ATM นั้น หากผู้รับผิดชอบส านวนคดีที่ประสงค์จะเรียกใช้บันทึกข้อมูลจากกลอ้ง CCTV เพิ่มเติม จะไม่สามารถ
น ามาใช้ได้อย่างทันถ่วงทีในกรณีที่ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุผ่านล่วงเลยนานมากเกินไป เนื่องจากการบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
จากกล้อง CCTV ดังกล่าว มีระยะเวลาเพียง 30-๔๕ วันและจะถูกท าลายไปโดยอัตโนมัติ    
   ในการนี้ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ได้ตระหนักถึงบทบาทของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งการก าหนดมาตรการให้การป้องกันและปราม
ปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการด าเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอปรกับ
สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมการทุจริตในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกรรมทางการผ่านเครื่อง ATM ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั้น จึงเล็งเห็นว่า บันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV จากเครื่อง ATM ของธนาคารต่าง ๆ เพื่อประกอบควบคู่
กับเอกสารความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตในภาครัฐได้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน และลดปัญหาพยานหลักฐานสูญหาย
หรือขาดพยานหลักฐานส าคัญในคดี จนอาจส่งผลท าให้คดีขาดอายุความ นอกจากนี้ การสืบหา พยานบุคคลในคดีถือเป็นกุญแจ
ส าคัญในการพิสูจน์ความจริง เพื่อน าไปสู่การน าตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาการสืบสวนสอบสวน ผ่านกระบวนท างานของกล้อง CCTV และการ
ส่งผ่านหรือเช่ือมโยงบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งกับเครื่อง ATM ประกอบกับข้อมูล 
Statement ของธนาคารเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารในประเทศไทย   
  

2.2.2  เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) โดยการประยุกต์ใช้และพัฒนาเครื่องมือในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของนักสืบสวนสอบสวน
ของส านักงาน ป.ป.ท. อันน าไปสู่การปฏิบัติงานของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ตอบสนองต่อ
สถานการณ์การทุจริตในภาครัฐ 

2.2.3  เพื่อประชาสัมพันธ์ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานธนาคารและประชาช นในวงกว้าง  
โดยที่ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนพยานหลักฐานส าคัญ กรณีที่ประชาชนไม่ได้รับความไม่
เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
 2.3.1.1 แนวทางการด าเนินโครงการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 ๒.3.1.2 ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. 
                      และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

2.3.2.1 การด าเนินโครงการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม 
 ๒.3.2.2 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และ

ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
2.3.3.1 ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งกับเครื่อง ATM 
และ Statement ของธนาคาร จากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทยซึ่งเป็น พยานหลักฐานส าคัญในการจัดท า
ส านวนคดีของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านการลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย  

 ๒.3.3.2 นักสืบสวนสอบสวนของส านักง าน ป.ป.ท. สามารถประยุกต์ ใ ช้และพัฒนาเครื่ องมือ 
             ในการแสวงหาข้อ เท็ จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานการกระท าความผิด เกี่ ยวกับ 
             การทุจริตในภาครัฐ เพื่อการจัดส านวนคดีที่มีประสิทธิภาพ 

 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : จ านวนหน่วยงานจากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ๗ แห่ง 
เชิงคุณภาพ  : ไดร้ับความร่วมมือจากธนาคารตา่ง ๆ  ในประเทศไทยที่เขา้รว่มโครงการผ่านการลงนาม MOU 

        2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ การลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 2.4.1 กลุ่มเป้าหมาย  

   2.4.1.๑ ข้าราชการภายในส านักงาน ป.ป.ท. มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท าส านวนคดีและพัฒนา 
                เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดท าส านวนคดี  
   ๒.4.1.2 พนักงาน/บุคลากรจากธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 2.4.2 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์    
    2.4.2.๑ ข้าราชการภายในส านักงาน ป.ป.ท. มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท าส านวนคดีและพัฒนา  
                เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดท าส านวนคดี  
    ๒.4.2.2 ประชาชนท่ีเข้ามาร้องเรียน 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2566 – 1 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม “สนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทจุริตในภาครฐั ผ่านการเชื่อมโยงขอ้มูล 
        ความเคลื่อนไหวทางบัญชธีนาคาร (STATEMENT) และกล้องวงจรปดิ (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย” 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณป ี2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -     1,000,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
-  - 1,000,000 - - - 1,000,000 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใชจ้่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรบัเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ “คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.”      
 

หน่วยงาน  :   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวกิตวภิา  สุวรรณรัตน์ /นางสาวอัมมรรตัน์ หุ่นทอง  
โทรศัพท์/โทรสาร : โทรศัพท์ 02 502 6670    ต่อ 1921, 1922  
E-mail :  acoc@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                         : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย     การป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ                         .  

⬩ เป้าหมาย   ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต                               .        

⬩ แนวทางการพัฒนา    ๒) ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                                                                                                   

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2   แนวทางการพัฒนา  แนวที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 2566-2570) เน้นการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลือ่น
สังคมคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมน าการพัฒนา
ที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
ส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณธรรมในทุกมิติ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจาก
ข้างใน และน าคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการขับเคลื่อนส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมี
คุณธรรมตามหลักศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีคุณธรรมตามหลกัธรรมทางศาสนา ด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

๒.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
การยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
           2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ  
2.3 เป้าหมาย 
           2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
            2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
            2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
                    1.บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
 ๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
 ๓. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ  ทั้งด้านสังคม 
วัฒนธรรม 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  : ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการองค์กรคณุธรรม สร้างสังคมทีด่ี ป.ป.ท.  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดกิจกรรมและสถานท่ีที่จะด าเนินโครงการ/จัดกิจกรรม 
3 มีการจัดกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม 
5 จัดท าสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ไตรมาส 2      
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคยีง 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา 
 

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                     : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการคณุธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.   
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
100,000 87,964 96,400.- -  143,500    

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
       

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกันทุจริต”    
 

หน่วยงาน  :   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ  
ผู้ประสานงานหลัก นางสาวสุธาสนิี เจริญสิทธ์ิ/นางสาวกติวิภา สุวรรณรัตน์  
โทรศัพท์/โทรสาร : โทรศัพท์ 02 502 6670    ต่อ 1921, 1922  E-mail :  acoc@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                        : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (๒๑) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย     การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                         .  

⬩ เป้าหมาย   ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต                               .        

⬩ แนวทางการพัฒนา    ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                                                                                                   

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1 แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
1.2.2 แนวทางการพัฒนา แนวที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

จริยธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นการท าความดี หรือท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือ
สังคมส่วนรวม จึงเป็นเรื่องที่ปรากฏให้เห็นในพฤติกรรม/การกระท ามนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามรักษาเพื่อด ารง
คุณค่านี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงอันเป็นตัวแปรส าคัญในการฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
ส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณธรรมในทุกมิติ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากร หน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

รับทราบมุมมองและแง่คิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยที่ผ่านมา ส านักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม และวินัยข้าราชการ โดยได้เชิญส านักงาน ป.ป.ท.ในฐานะหน่วยงานภาคี ไปร่วมกิจกรรมและจัด
แสดงนิทรรศการในหัวข้อ “การขับเคลื่อนจริยธรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนงานด้านจรยิธรรมของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

           ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกันการทุจริต บรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สามารถอุด
ช่องว่างในการท างาน และด าเนินการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ศปท.ส านักงาน ป.ป.ท.เห็นควรมีการจัด
โครงการการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนจริยธรรม  เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป  
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ข้าราชการในหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงาน
ภาคี ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 

๒.2.2 เพื่อปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประพฤติตนตาม
มาตรฐานจริยธรรม สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
           2.2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนการท างานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2.3 เป้าหมาย 
           2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีการจัดท าชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงาน  ป.ป.ท. 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน จ านวน 1 ชุด 
            2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน หรือ
ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนงานจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 
            2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
                    1. บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน ได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒. บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. และ ศปท.ระดับกระทรวงได้รับการปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และ
ปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประตนตามมาตรฐานจริยธรรม สามารถแยกแยะระหว่างงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : มีการประชาสัมพันธใ์ห้หน่วยงานภาคี รับรู้ รับทราบ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ  : ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์โครงการเสรมิสร้างจริยธรรม ป้องกันการทุจรติ 
 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางการจัดท าชุดสื่อประชาสัมพันธ์ 
3 มีการเผยแพร่ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ 
5 จัดท าสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   มีการเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาคีภาครัฐ  
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ไตรมาส 2-4      
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคยีง       
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                  : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการประชาสมัพันธ์ขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกันการทุจริต   
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
      150,000   

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
       

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
 ประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
หน่วยงาน  :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                                   
ผู้ประสานงานหลัก :   นายวิทยา สีดา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
โทรศัพท์/โทรสาร :   02 502 6670 ต่อ 1110  
E-mail :   wittaya.s@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                     : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                                                                    .  

 เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                     .       

 แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรทีเ่อื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินจิ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่

มีสมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที ่ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบรหิารทรัพยากรบุคคลส านกังาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทิศทาง 
นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนด กองบริหารทรัพยากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริม สนับสนุน ความส าเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ
และผู้ประเมินเพื่อให้สามารถให้สิ่งตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2.2  สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ ภายใน
ส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
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2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ตามรูปแบบวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ไม่น้อย
กว่า 85 คะแนน 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ็ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
              - เชิงปริมาณ 
   1) จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการฯ อย่างน้อย จ านวน 3 กิจกรรม  
   2) จ านวนกลุ่มเปา้หมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จ านวนไมน่้อยกว่า 200 คน  
              - เชิงคุณภาพ  
   1) รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรร ในรายกิจกรรม 

อย่างน้อย จ านวน 3 กิจกรรม โดยในรายงานฯ จะต้องจัดให้มีข้อเสนอประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้ 

   2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้งบประมาณโครงการฯ  ที่ได้รับจัดสรร ต้องเป็นกิจกรรมตามแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ 
 วิธีการวัดผลเชิงปริมาณ : ประเมินผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการฯ 
 วิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. 

ตามรูปแบบวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
2.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

 ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงาน  ป.ป.ท. จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ : (ไม่ระบุ) 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                : M4 - M5 
3.1  ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
120,000 33,626 120,000 - 400,000 400,000 300,000 100,000 1,200,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
งบประมาณ

รวม 
120,000 120,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5,040,000 

 
3.2 กิจกรรมและประมาณการค่าใชจ้่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สัมมนาเรือ่ง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๗. 
 

หน่วยงาน  :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ประสานงานหลัก : นางวาสนา  จัตุพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร :  ๑๕๐๕ , ๑๕๑๔     E-mail :  policypacc@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                 

 แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง                                                                                                                       

 แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                      

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี

สมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ใน

อันดับ ๑ ใน ๕๑ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๓ คะแนน 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา ๖๕ ก าหนดว่า รัฐ
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เสนอแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒๓ ประเด็น 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น การก าหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องมี
ความสอดคล้องเช่ือมโยงและสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรด าเนินโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๗ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. และ
ถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีกรอบใน
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

2.2.2 เพื่อร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงาน ร่วมกันวางกรอบแนวทางในการขับการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
 ๑. ผู้ เ ข้ าร่ วมการสัมมนาได้รับทราบทิศทาง นโยบายในการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท.   

    แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
๒. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมกันทบทวนการด าเนินงาน เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับทราบทิศทาง นโยบายในการ

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้น านโยบายในการการขับเคลื่อนการด าเนินงานไปปรับปรุง

กระบวนการท างาน รวมทั้ง มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน ๓๕๐ คน   
เชิงคุณภาพ  :  ๑. ผู้เข้าร่วมการสมัมนาไดร้ับทราบ นโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้มีประสิทธิภาพ  

๒. ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน ๓๕๐ คน     

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑ และ ไตรมาส ๔) 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. / สถานที่เอกชน ณ จังหวัดนนทบุรี หรือต่างจังหวัด 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : สัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๗ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
๓๗๕,๐๐๐ ๔๕๐,๒๒๒ ๓๕๐,๐๐๐ - ๕๘๕,000 - - 7๓๕,๐๐0 ๑,๓๒๐,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
๓๗๕,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,000 ๑,๓๒๐,000 ๑,๓๒๐,000 ๑,๓๒๐,000 ๖,๐๐๕,๐๐๐ 

 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
 อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการติดตามและประเมินผล ส านักงาน ปปท. เขต 1-9     
 

หน่วยงาน  : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า  
โทรศัพท์/โทรสาร : 1526  
E-mail :  evapacc@gmail.com  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                  : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                      

 แผนย่อย                                                                                                                  .  

 เป้าหมาย                                                                                                                 .        

 แนวทางการพัฒนา                                                                                                      . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี

สมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่            

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การติดตามผล (Monitoring) ในการด าเนินการโครงการ (Project) ปัญหาที่มักพบบ่อยอยู่เสมอๆ ได้แก่  โครงการไม่
ส าม า รถ เสร็ จสิ้ น ตามก าหนด  หรื อผลที่ ไ ด้ ไ ม่ ต ร งกั บแผนที่ ว า ง ไ ว้   ห รื อ ผลกระทบของ โคร งก ารที่ เ กิ ดขึ้ น  
จริง ๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่เป้าหมายมีลักษณะผิดแผกไปจากที่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้น ฯลฯ  ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
อาจจะสามารถลดน้อยลงหรือสามารถที่จะถูกขจัดออกไป  หากมีการติดตามผลของโครงการตั้งแต่ต้น  และมีการประเมินผล
โครงการตั้งแต่ก่อนที่จะด าเนินการ ระหว่างที่ด าเนินการ และหลังการด าเนินการสิ้นสุดลงแล้ว การติดตามผลสามารถให้
ประโยชน์หลายประการด้วยกัน  คือ (1) การติดตามผลจะช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จเนื่องจากการติดตามผล  ท าให้ผู้
ด าเนินโครงการทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการได้ทันเวลา  สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนท่ีจะสายเกินไป  แน่นนอน  ปัญหา
บางปัญหาอาจหาทางแก้ไขไม่ได้  แต่การติดตามและประเมินผลสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ท าให้
โครงการเสียหาย (2) การติดตามผล สามารถช่วยขจัดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  การติดตามและประเมินผล
โครงการบางโครงการอาจพบว่าโครงการนั้นให้ผลไม่คุม้กับรายจ่าย  เป็นไปได้ว่าผู้บรหิารอาจสั่งระงับโครงการ  หรือเปลี่ยนแปลง
แนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ (3) การติดตามผลจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน  โดยที่การ
ติดตามผลท าให้ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์  และรายจ่ายของโครงการโดยถูกต้องยิ่งขึ้น  ท าให้สามารถประเมิน
โครงการในอนาคต  ซึ่งผู้บริหารจะสามารถเลือกประเภทของโครงการที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น 

การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้า ช้ีปัญหา และข้อขัดข้องด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและเจ้าของโครงการได้ดีหากได้รับการ
สนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลขึ้นในองค์กรเพราะการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านการบริหาร
จัดการ 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีแบ่งเขตพื้นที่ จ านวน 9 เขต การด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของเขตพื้นที่ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผลในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการ
ติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จึงเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผล ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 ในการหา
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับเป็นเครื่องมือทางการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อติดตามผล ส านักงาน ปปท. เขต 1-9        
2.2.2  เพื่อประเมินผล ส านักงาน ปปท. เขต 1-9       

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 9 พื้นที ่  
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :   หน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล ทราบข้อดี ข้อเสียของหน่วยงาน

ตนเองและน าข้อเสียไปแก้ไขการด าเนินงานไดอ้ย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างสูงสุด รวมถึงผู้บรหิาร
สามารถน าข้อมูลของการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไป 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : เพื่อให้ตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 3 จึงน าผลการลงพื้นท่ีมา
ใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการบริหารงานและการก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไป 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 9 พื้นที ่
เชิงคุณภาพ  : ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปท. ในการลงพื้นที ่(เป้าหมายระดับ 5) 

  ระดับ 1  ด าเนินการขออนมุัตโิครงการ 
  ระดับ 2  รวบรวมข้อมลูผลการด าเนนิงาน ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั 
  ระดับ 3  ศึกษาวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเตรยีมข้อมลูในการตดิตามและประเมินผล 
   ระดับ 4  สรุปภาพรวมของการติดตามและประเมินผล 
  ระดับ 5  น าเสนอต่อผู้บรหิาร 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  วัดผลโครงการตามตวัช้ีวัดผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.3  (เป้าหมายระดับ 5) 
โดยน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI template) 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
        เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการภาครัฐ และประชาชน        
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน (ตลอดปีงบประมาณ)    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ปปท. เขต 1-9        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                               : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการติดตามและประเมินผล ส านักงาน ปปท. เขต 1-9 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 
จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอปี 67 

- - - - 41,130 260,510 175,450 82,910 560,000 
 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 560,000     

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท)
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปรบัปรุงกระบวนงานตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565      .  
 

หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  2๓ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบตัิ                             .        

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิ

บาลที่มีสมรรถนะสูง         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบในวงกว้างของเทคโนโลยีที่ก าลังเกิดขึ้น จะส่งผลให้การพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน และอาจท าให้ผู้ที่ก้าวไม่ทัน หรือไม่สามารถปรับตัวให้เท่ าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะต้องเป็นผู้รับแรงกดดันและเผชิญความเสี่ยงต่อความอยู่รอด อาทิ การปรับตัวขององค์กรและแผนการ
ด าเนินธุรกิจ การปรับตัวของแรงงานที่มีทักษะในการท างานส่งเสริมซึ่งกันและกันกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างกลมกลืน หรือการ
ปรับตัวของภาครัฐในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการออกแบบระบบ การ
ก ากับดูแลและนโยบายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวการณ์ 
 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้เง่ือนไขความท้าทายดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ท. จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับ
โครงสร้างบนพื้นฐานของส านักงาน ป.ป.ท. ในการยกระดับสมรรถนะและศักยภาพการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่าย
บริหารสามารถบูรณาการการด าเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งน าไปสู่วิสัยทัศน์ของส านักงาน ป.ป.ท. ที่ตั้งไว้ “องค์กรที่เป็น
เลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”  
 ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าโครงการออกแบบแผนผังความสัมพันธ์องค์ประกอบส าคัญขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรในภาพเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการจัดการด้านการลงทุน จะสามารถท าให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่ามาก
ยิ่งข้ึน และเมื่อมีโครงการใหม่ หรือสิ่งใหม่ท่ีจะเข้ามามีผลกระทบต่อองค์กร สามารถน าแผนสถาปัตยกรรมองค์กร ที่จัดท าแล้วมา
พิจารณา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมได้ตามแผนสถาปัตยกรรมองค์กรที่วางไว้ ดั้งนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงมีความจ าเป็นต้อง
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ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital 
Transformation) ทั้งนี้เพื่อให้การปรับเปลี่ยนสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันขององค์กร  

2.2 เพื่อก าหนดกรอบสถานะอนาคตขององค์กรในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.3 เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตขององค์กร  
2.4 เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีส่งผลให้บรรลุถึงสถานะอนาคตขององค์กร 
2.5 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและผลักดันการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน 
2.6 เพื่อก าหนดทิศทาง และยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ท. 

ให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  ส านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)  

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร หรือ 
Enterprise Architecture – EA ขององค์กร ที่สร้างมาตรฐานในการด าเนินงาน การจัดการข้อมูล   การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเป็นทิศทางในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรและเป็นองค์กรหลัก
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรที่สร้างมาตรฐานในการด าเนินงาน การ
จัดการข้อมูล  

2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. มรีายงานแนวปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูง ทันสมัย จ านวน 1 รายการ              
เชิงคุณภาพ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้เตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และ

รัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรในภาพเดียวกัน ลดความ
ซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน และมีเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานเพื่อช่วยอ านวยการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานได้ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องมือเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการออกแบบแผนผังความสัมพันธ์องค์ประกอบส าคัญขององค์กร 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณป ี2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 500,000 500,000 700,000 700,000 2,400,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
- - 2,400,000 - - -  

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบรหิารจดัการข้อมูลส่วนบคุคลรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562.  
 

หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต  อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิ

บาลที่มีสมรรถนะสูง         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                               : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ.) ได้ประกาศเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และ ป.ป.ท. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ไดแ้จ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล จ าเป็นต้องมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและเครื่องมือเพื่อรองรับให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. ก าหนดไว้ 
ป.ป.ท. จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการจัดซื้อระบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.1. เพื่อประเมินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 
 2.2. เพื่อก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 2.3. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของ ป.ป.ท. ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล 
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2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  ส านักงาน ป.ป.ท. มีระเบียบ แนวปฏิบัติ ระบบงานเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระเบียบ แนวปฎิบัติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. ข้อบังคับในการบริหารจดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 

เชิงปริมาณ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. มี แนวปฏิบัติ แบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

คุณภาพ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชนผู้รับบริการ 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                    : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการออกแบบแผนผังความสัมพันธ์องค์ประกอบส าคัญขององค์กร 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 1,825,000 1,825,000 1,825,000 1,825,000 7,300,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 7,300,000 - - -  
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA 4.0  ประจ าปีงประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗       
 

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงานหลัก : นายกานต์ กล้าตลุมบอน 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0800586590 
E-mail : msd@Pacc.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                               : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                 

 แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง                                                                                                                       

 แนวทางการพัฒนา  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินจิในการปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าท่ี                                                                                                      

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่

มีสมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ ๑ พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ ๑ ใน ๕๑ และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า ๕๓ คะแนน 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ท าให้ภาครัฐต้องพลิกโฉมและยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยให้ความส าคัญ
กับระบบราชการที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน การปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน การให้บริหารที่ต้องพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบดิจิทัลมายกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการยกระดับสมรรถนะขององค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน 
ป.ป.ท. จึงก าหนดจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ให้กับผู้บริหารและข้าราชการ
ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้มีขีดความสามารถในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ และร่วมกันขับเคลื่อนส านักงาน 
ป.ป.ท. ไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงต่อไป 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.๒.๑  เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิครอบคลมุทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ โดยสามารถน ามาปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน 
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 2.2.๒ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. บริหารจดัการตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 2.2.3 สร้างผลลัพธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการทีเ่ป็นมาตรฐาน 

2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
๑) ระดับความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
     ๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจในการน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และสามารถประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง และน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานองค์กรให้มีขีด
สมรรถนะสูง 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน PMQA 
เชิงคุณภาพ  :  คะแนนการประเมิน PMQA  
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  เกณฑ์การประเมินผลคะแนน PMQA ของ ส านักงาน กพร. 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง          

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA 4.0  ประจ าปีงประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗       

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
  ๑๐๐,๐๐๐  ๒56,600 58,400   315,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
 ๑๐๐,๐๐๐ 315,000    ๔๑๕,๐๐๐ 

 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน 
ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

หน่วยงาน  : กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงานหลัก : นายกานต์ กล้าตลุมบอน 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0800586590 
E-mail : msd@Pacc.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                        : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑  การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                                 

 แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง                                                                                                                       

 แนวทางการพัฒนา  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินจิในการปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าท่ี                                                                                                      

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่

มีสมรรถนะสูง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ใน

อันดับ ๑ ใน ๕๑ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๓ คะแนน 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ระบบความคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารส าคัญของผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ เป็น

กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังเสริมให้เกิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะขนาดของหน่วยงานยังเป็นกลไกท่ี
ช่วยให้การด าเนินงานเกิดความเสี่ยง อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุด  สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยที่ความเสี่ยง อุปสรรคและข้อผิดพลาดดังกล่าวท าให้งานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น 
การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ กระบวนการท างาน การควบคุมภายในจึงสามารถป้องกันการทุจริตและยังช่วยให้การท างาน
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. 
ในฐานะผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้เห็นความส าคัญในการ
จัดท าโครงการนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2  วัตถุประสงค์  

๒.๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๒.๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการจดัระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งของส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากข้ึน  
2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  

๑) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยง 
  ๒) ได้แผนการควบคมุภายในและแผนบริหารความเสีย่งของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
     ๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพในกระบวนการท างานที่มากขึ้น 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
5.๑ บุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยง 
  5.๒ การด าเนินการจดัระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนการควบคมุภายในและแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกหน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ  :  ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๗ 

ส่งกรมบัญชีกลางได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีการก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนฯ และส่งแผนได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - ๒๓๐,๐๐๐    ๒๓๐,๐๐๐ 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - ๒๓๐,๐๐๐     
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 

หน่วยงาน  : กองบริหารคดี  ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ผู้ประสานงานหลัก : นางวันพรรษา รัตนประทมุ  และนางสาวนาถยา รักหนู  
โทรศัพท์/โทรสาร : 1920,  089 439 5440, 083 171 8466 
E-mail : wanpunsa.r@pacc.go.th, nattaya.r@pacc.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ  

 เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบตัิ        

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้้านการปราบปรามการทุจรติ 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เปน็มืออาชีพ 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๐ ก าหนดให ้กองบริหารคดี มีอ านาจหน้าท่ี (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. (๒) จัดท า สารบบคดีและศูนย์ข้อมูลคดี และบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งประมวลค าสั่งและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (๓) รับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
หรือการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ  และรายงานความคืบหน้าต่อผู้
ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประมวลและวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียน สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ และสถิติอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารคดี และ (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 เพื่อให้การด า เนินงานของกองบริหารคดี  มีความสอดคล้องกับการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการของกองบริหารคดีให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน
ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส า นั ก ง า น  ป . ป . ท .  ดั ง นั้ น  ก อ ง บ ริ ห า ร ค ดี  จึ ง ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ในการบริหารคดีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   เพื่อให้เกิดแนวทางในการก ากับดูแล
หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเฉพาะส านวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งจะต้องได้รับการ

mailto:wanpunsa.r@pacc.go.th
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สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับส านวนคดี รวมทั้งเพื่อให้
บุคลากรในสังกัด ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการคดีและส านวนคดี สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการส านวนคดีจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. สู่ 
ผอ.ส านัก/กอง/เขต และผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี 

2.2.2 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน                

2.2.3  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีของส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : บุคลากรในสังกัด ป.ป.ท. ได้รับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรในสังกัด ป.ป.ท. สามารถน าข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับข้อเสนอแนะไปต่อยอดการปฏิบัติงานในอนาคต  รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
         1) ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการส านวนคดีจากคณะกรรมการ   
             ป.ป.ท. สู่ ผอ.ส านัก/กอง/เขต และผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง   
             มีประสิทธิภาพ 
          2) บุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความรู้เข้าใจในการด าเนินงานท่ีมี   
              ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          3) ส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการบริหารจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
             เชิงปรมิาณ  : วัดจากจ านวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
             เชิงคณุภาพ  : วัดจากรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานผลความส าเร็จของโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
          ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   สถานท่ีเอกชน 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารคดีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - ไม่ใช้ งปม. - - 300,000 - - 300,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 300,000 330,000 360,000 390,000 1,380,000 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม        ส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
หน่วยงาน  :          กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  ส านักงานเลขาธิการ 
ผู้ประสานงานหลัก :         นายพันธ์ศักดิ์  ประกอบผล 
โทรศัพท์/โทรสาร :           081 838-5246 
E-mail :           phansak.pacc@gmail.com  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                             : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
                   เป้าหมาย 4.6.2 บุคลากรในภาครัฐยดึมัน่ในหลักคณุธรรม จริยธรรมและความซือ่สตัยส์ุจริต 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ไม่มีความเช่ือมโยง/สอดคล้อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

ไม่มีความเช่ือมโยง/สอดคล้อง 
1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมอือาชีพเพื่อรองรับการปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด   ไม่มีความเช่ือมโยง/สอดคล้อง       

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์  
ในการมุ่ งสู่องค์กรที่ เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เ พื่อยกระดับคะแนนดัชน ี
การรับรู้การทุจริต มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการเพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้ต่อประชาชนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงาน  
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ . ๒๕๕๑ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ปราศจากการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ในบริบทเดียวกันน้ีเพื่อเป็นการด าเนินภารกิจหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. ยังต้องมี
ภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งต้องขับเคลื่อนการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วย 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาให้องค์กรสามารถบรรลุไปถึงเป้าประสงค์ 
ที่วางไว้  รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจและ  
เอื้ออาทรต่อกันจากการร่วมกันปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่ เสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธ ารณะอย่างใด 
อย่างหนึ่งร่วมกัน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เป็นต้น  

จากหลักการเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้นนี้ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. เกิดความสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจกันในการปฏิบัติ งาน  อันจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ผลในการด า เนินภารกิจขององค์กร ตอบสนองต่อการ 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. เกดิความร่วมมือ ความสามัคคีในองคก์ร และมีเปา้หมายเดียวกันส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนส านกังาน ป.ป.ท. ไปสูก่ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
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2.2.2 เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักและส านึกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชน 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธารณะ  ปีงบประมาณละ 1 

กิจกรรม 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดี 

 เกิดความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ประชาชน 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
1. บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความร่วมมือ ความสามัคคีในองค์กร และมีเป้าหมายเดียวกัน พร้อมขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงาน ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
2. บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักและส านึกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่

ประชาชน 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ  : บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือร่วมใจกันใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชน 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
1. บุคลากรสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการฯ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของบุคลากรสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  บุคลากรสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนกลาง โดยประมาณ 250 คน  
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  ตามที่หน่วยงานผู้จดัก าหนด 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กจิกรรมและงบประมาณ      : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :       ส่งเสริมการสร้างความตระหนักดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - 40,000 เบิกจ่ายในไตร

มาส 
 3 และ 4 

- - - 250,000 250,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- 40,000 250,000    290,000 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567            
 

หน่วยงาน  : ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลังและพัสด ุ  
ผู้ประสานงานหลัก : นางกนิษฐา  จิตพิมาย  
โทรศัพท์/โทรสาร : 0826670577 หรือ 1130  
E-mail : kanitta2520.15@gmail.com  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่                                                                                                                                 . 

⬩ แผนย่อย    การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ                                                                                                              
เป้าหมาย คดีทุจรติและประพฤตมิิชอบลดลลง .        

⬩ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 2 ส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมยั                                                                                                     

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง1.2.3 

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการบรหิารทรัพยากรบคุคลส านักงาน 
ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 95  

 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขาธิการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารงานการเงินการคลังของหน่วยงาน
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์ให้หน่วยงาน  ถือปฏิบัติ ตลอดจนให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ การบริหารงานด้านการเงินการคลังให้เกิดความคลอ่งตัวและมีประสทิธิภาพ 
ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบด้านการเงินการคลังของทางราชการ มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานของหน่วยงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐของทางราชการมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ซึ่ง
หน่วยงานต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้
เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานแล้ว ผู้ขอเบิกก็จ าเป็นต้องได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และรักษาไว้  ซึ่งวินัยการเงินการคลัง ซึ่งกลุ่มงานคลังและพัสดุ 
ส านักงานเลขาธิการ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสตูร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการ
คลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้ึน  
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2.2  วัตถุประสงค์  

2..2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 
2.2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน

เพิ่มมากข้ึน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มมากข้ึน 
2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพิ่มมากขึ้น 
3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

- เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาโครงการเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการ
คลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

- เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่มขึ้น 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
ให้ผู้รับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ท้ังในส่วนกลาง เขต และเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 60 คน  

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  
ภายในไตรมาสที่ 2 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  
ณ โรงแรมในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด   

2.7 วิธีการด าเนินงาน 
      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
100,000 26,125 31,800   320,000   320,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประ มาณ 

26,125 31,800 320,000 411,000 411,000 420,000 1,619,925 
 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.       . 
  
หน่วยงาน  :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายอนุสรณ์ ไตรสังข์, นางสาวณัฏฐร์ินทร์ กรรณสูต     
โทรศัพท์/โทรสาร :  082-4853773, 065-9399647  
E-mail :   cdd_non@hotmail.com  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                         : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

⬩ แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต                                                                                 .  

⬩ เป้าหมาย  การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบตัิ                              .        

⬩ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจรติ                              . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 95 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงาน 
ที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ค ว ามส าคัญยิ่ ง ในกา รปกป้ อ งผลประ โยชน์ ขอ งประ เทศชาติ ใ ห้ ป ร าศจา กการทุ จ ริ ตจ ากกา รปฏิ บั ติ หน้ าที่ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจต้องรับผิดชอบด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติที่ส าคญัอยู่สองสว่น 
คื อ ภ า ย ใ ต้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ป . ป . ท .  แ ล ะ ภ า ย ใ ต้ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ซึ่ ง เ ป็ น ภ า ร กิ จ ที่ ส า คั ญ แ ต ก ต่ า ง จ า ก 
ส่วนราชการอื่น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้อง สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์หลักของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
และฝ่ายบริหารให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ.รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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(Anti.Corruption) ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในทุกด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 

2.2.2  เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในทุก 
สายงาน ให้มีองค์ความรู้  ที่ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีทัศนคติดที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นผู้น าที่ดี
ในอนาคต 

2.2.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสนับสนุนภารกิจ  
ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร 

2.2.3  เพื่ อพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้  ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ  
และสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่ อการพัฒนาองค์ความรู้ ที่หลากหลาย  
และสร้างเครือข่ายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีการจัดอบรมหลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.” และ “วิชาชีพ

พนักงาน ป.ป.ท.” รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ และ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :          
  (1) พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และความรู้ ใน

ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและด ารงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ 

  (2) พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีความสามารถและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดทั่วทั้งส านักงาน ป.ป.ท 
(3) การปฏิบัติ งานของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  (4) การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถสนับสนุนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

  (5) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เ ชิงปริมาณ   : กิจกรรมที่  1-6 บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้เข้ารับการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด 
 กิจกรรมที่ 7 สามารถส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า  16 

หลักสูตร และบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 25 รายต่อปี 
เชิงคุณภาพ  : กิจกรรมที่ 1-6 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนด 
 กิจกรรมที่ 7 บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ ความสามารถ  ที่ตรงตามสมรรถนะสามารถ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย   
และสร้างเครือข่ายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานผลการฝึกอบรม 
 



ภาคผนวก 1 - 156 
 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด  
กิจกรรมที่ 2 : บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด  
กิจกรรมที่ 3 : บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด  
กิจกรรมที่ 4 : ผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
กิจกรรมที่ 5 : ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการปรามปรามการทุจริต  
กิจกรรมที่ 6 : ข้าราชการและพนักงานราชการในสายสนับสนุนทุกสายงาน  
กิจกรรมที่ 7 : บุคลากรในสังกัด จ านวนไม่น้อยกว่า 25 คนต่อปี 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   สถานที่ของรัฐหรือเอกชนในเขตจังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดอื่น ๆ และส านักงาน  
ปปท. เขต (โดยใช้ระบบออนไลน์) โดยมีการศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  
กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.”.รุ่นที่ 9  
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ช้ันท่ี ๑” รุ่นที่ 8  
กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ช้ันท่ี ๒” รุ่นที่ 5  
กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานด้านการปรามปรามการทุจริต 
กิจกรรมที่ 5 : หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานปราบปรามการทุจริต  
กิจกรรมที่ 6 : หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการท างานส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสายงาน 
 สนับสนุนของส านักงาน ป.ป.ท.  
กิจกรรมที่ 7 : โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565–2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร 
เบิก 
จ่าย 

ไตรมาสที่  
1 

ไตรมาสที่  
2 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอ 
ปี 67 

800,000 595,155 1,575,000 - 1,457,150 2,440,650 802,600 802,600 5,503,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
800,000 1,575,000 5,503,000 - - - 7,878,000 

 
3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสัมมนา) 
□  ประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการประชาสมัพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□  งบลงทุน (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
□  เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
□  จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□  รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายที่ไมเ่ข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์         . 
  
หน่วยงาน  :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร    
ผู้ประสานงานหลัก :  นางสาวดรณุี ฐานชาร ี     
โทรศัพท์/โทรสาร :  087-9868696  
E-mail :   darunee.t@pacc.go.th  
  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

⬩ แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต                                                                                 .  

⬩ เป้าหมาย  การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบตัิ                              .        

⬩ แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจรติ                              . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 95 
 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และทุก
เวลา เนื่ องจากการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่ องที่ มี ความส าคัญเป็นอย่ า งยิ่ ง ในการขับเคลื่ อนภารกิจขององค์ กร  
การให้การสนับสนุนต่อบุคลากรในด้านแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว ย่อมมีความจ าเป็นยิ่ง  
ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ที่ไม่ต้องใช้ Internet จึงมีความส าคัญในการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์
และความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบัน ส่งเสริมวิจารณญาณและประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้น อีกทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ให้สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การ
พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้บุคลากรได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้จึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งที่จะต้อง
จัดเตรียมและด าเนินการไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อใหม้ีแหล่งศึกษาหาความรู้ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าหาข้อมูลผ่าน Website และ Mobile Applicationได้ทั้งแบบออนไลน์หรือแบบ
ออฟไลน์ท่ีไม่ต้องใช้ Internet  

2.2.2  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  ค้นคว้า  
หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่มีข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้ าหมาย เชิ งผลผลิ ต  (Output) : มีระบบห้องสมุดอิ เ ล็ กทรอนิกส์ ส า เ ร็ จรู ป  จ านวน 1 ระบบ  

พร้อมหนังสือในรูปแบบ E-Book เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้ใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ในการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :         
           บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าข้อมูลและความรู้ในดา้นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณค์วามรู้ ความคดิ พฤติกรรม พัฒนาทักษะ 
ท าให้เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนนิชีวิตให้มี
การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ท้ังต่อตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ : มีระบบห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ส าเร็จรูป จ านวน 1 ระบบ พร้อมหนังสือในรูปแบบ E-Book 
เชิงคุณภาพ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการจัดซื้อ/จัดหา 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ เอกสารประกอบการจัดซื้อระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ E-book  

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  ส านักงาน ป.ป.ท.  
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  
กิจกรรมที่ 1 : โครงการจัดซื้อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการจัดซื้อ E-book ส าหรับให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565–2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่  

1 
ไตรมาสที่  

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวมค าขอ 

ปี 67 
- - - - 100,000 - - - 100,000 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 100,000 - - - 100,000 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
□  รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายที่ไมเ่ข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   . 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย    การปราบปรามการทจุริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                . 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ เช่น 
การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียนภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ ผู้น าองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการ  เร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับ
ต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ให้ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ท าให้การพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก อันจะท าให้หน่วยงานบรรลุภารกิจ 
 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 
  ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหนึ่ง ให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร เพื่อให้ บรรลุผลตามภารกิจของส านักงาน 
ป.ป.ท. ต่อไป  
2.2  วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
2.  เพื่อให้เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในส านักงาน  ให้สามารถน าเทคโนโลยีสานสนเทศไปใช้ในการพัฒนา

กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
3.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สร้างแนวคิด และ องค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล ในการ

พัฒนาประเทศสู่ DIGITAL THAILAND 
4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ :  

เชิงปริมาณ  :   หน่วยงานมีแนวทางการจัดท ากระบวนงานสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน  
เชิงคุณภาพ  :  หน่วยงานสามารถน าแนวทางมาด าเนินการจัดท ากระบวนงานสู่การเปฯ็รัฐบาลดิจิทลัได ้

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท.  
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส่วนราชการหรือเอกชน            
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับผู้ปฏิบตัิงานทางเทคนิค . 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย    การปราบปรามการทจุริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                . 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้ง
รัฐบาลยังให้ความส าคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตแิละ
พัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรม
สัมมนาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคขึ้น เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าพาหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
2.2  วัตถุประสงค์  
 ๒.1 เพื่อเสริมทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการเขียนโปรแกรมส าหรับงานด้านข้อมูลได้ 

๒.2 เพื่อพฒันาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกฏหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรม และด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมส าหรับงานด้านข้อมูล 
มีทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ผู้เข้าอบการอบรมมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมส าหรับงานด้านข้อมูล มีทักษะด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ด้านกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.4 ดังชี้ชี้วัดความส าเร็จ :  
เชิงปริมาณ  :   หน่วยงานมีแนวทางการจัดท ากระบวนงานสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน  
เชิงคุณภาพ  :  หน่วยงานสามารถน าแนวทางมาด าเนินการจัดท ากระบวนงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ : รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส่วนราชการหรือเอกชน            
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการจดัอบรมพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับผูป้ฏิบตัิงานทางเทคนิค 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - 101,000 -  330,000   330,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- 101,000 330,000 330,000 330,000 330,000 1,421,000 

 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

  อบรมสมัมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เปน็โครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการอบรมสมัมนาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับผูบ้รหิาร  . 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธิ์ อึ่งสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                     : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย    การปราบปรามการทจุริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                . 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากร  เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ เช่น 

การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียนภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ ผู้น าองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะการ เร่งรัดพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มา
พัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มี
อยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย 2560  

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแนวใหม่ 
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีความส าคัญอันดับแรกขององค์การ จะต้องมีแนวคิดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เพื่อน าพาองค์การให้สามารถปรับตัวให้ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  วัตถุประสงค์  
 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สร้างแนวคิด และองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนา
ประเทศสู่ DIGITAL THAILAND 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมโครงการไม่น้อกว่า 10 คน 
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2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวคิดในการสนอง
นโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ดิจิทัล 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีนโยบายและสนับสนุนในการพัฒนาหน่วยงานสู่ดิจิทัล 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

เชิงปริมาณ  :   จ านวนระยะเวลาทีผู่้บริหารเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  :   ร้อยละของผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส่วนราชการหรือเอกชน            
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ      : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับผู้บริหาร 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -   50,000  50,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 50,000  50,000 50,000 50,000 200,000 
 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสมัมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม จดัท าหนงัสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผดิชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หน่วยงาน  : กองกฎหมาย . 
ผู้ประสานงานหลัก : นางจิรวดี จนิดาพล . 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2502-6585  
E-mail : jirawadee.c@pacc.go.th .
  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 
1.1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเรว็ เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔. เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
1.2.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้ับหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความ

รับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการชองฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ ประกอบกับมีการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติฯ อีกหลายฉบับ รวมทั้งค าสั่งซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมและจัดท าเป็นหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบ
ของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2  วัตถุประสงค์  

 เพื่อใหผู้้ปฏิบตัิงานมีหนังสือรวมกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ในความรับผดิชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีการจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความ

รับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหนังสือรวมกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส าหรับการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความ
รับผิดชอบของส านั กงาน ป .ป .ท .  และที่ เ กี่ ย วข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต  
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : มีหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรบัการปฏิบัติงาน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัตงิาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เชิงคุณภาพ  : เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่เกีย่วข้องได้รับประโยชน์จาก
หนังสือท่ีได้รบั 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความ
รับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับการปฏิบัตงิาน 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  ไตรมาสที ่1 ถึงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง       . 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : จัดท าหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ในความรับผดิชอบของส านักงาน ป.ป.ท. 
และที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -    150,000 150,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
  150,000 - - - 150,000 
 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
□  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
□   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
□   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรับการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.) 
□   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.) 
□   จ้างที่ปรกึษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจ้างท่ีปรึกษา) 
□   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากับรายการข้างต้น หรือ มีการเบิกจ่ายในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการอบรมหลักสตูรพัฒนาองค์ความรูด้้านการป้องกันการทุจริตในภาครฐัเชิงรุก 
 

หน่วยงาน  :  กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ                                                                              
ผู้ประสานงานหลัก : นางมาลี  ขุมทอง                                                                                        
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2502 6670 - 80 ต่อ 1444          E-mail : malee.k@pacc.go.th                                                                                               

ส่วนที ่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                  : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⬩ เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

⬩ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการและเจา้หน้าทีข่องรัฐให้มีความใสสะอาด 
                        ปราศจากพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                        และตอบโจทย์ประชาชน 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวางระบบงานหรือก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ย่อมเป็นอุปสรรค
ต่อความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี ้นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็น
ต้นมา การบริหารบุคลากรในระบบราชการพลเรือนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารทุนมนุษย์อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับระบบราชการในต่างประเทศโดยมีแนวความคิดที่จะยกระดับการบริหารบุคลากรจากการท างานในระดับกิจกรรม
พื้นฐาน (Baseline Activities) ไปสู่การบริหารบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งเน้นต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสามารถวัดและประเมินผลส าเร็จของการบริหารบุคลากรได้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ
ข้าราชการพลเรือน    
 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน
ทุกประเภท เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ท่ี
เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และยึดสังคมและประชาชนเป็นศูนย์กลาง การ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในราชการ จึงได้มีการออกแบบให้เป็นระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบส่งเสริมให้ข้าราชการ
ได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา จึงถูกน ามาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
           ส านักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้ายข้าราชการ โดยการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งจากสายงานต่างๆ เพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
การปรับพื้นฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจและ
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แนวทางการปฏิบัติงานในงานด้านการป้องกันการทุจริตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ประกอบกับการน านโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มาขับเคลื่อนในการด าเนินงานต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเ ชิงรุกมาแล้ว  จ านวน 5 รุ่น จึ ง เห็นควรด า เนินการต่อเนื่องเพื่อมุ่ ง เน้นให้ บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐมีการพัฒนาองค์ความรู ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก   
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2.2.2  เพื่อเสรมิสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
2.2.3  เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ทักษะและเทคนิคด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
     - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริต และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตริาชการได้ 

2.3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
  - ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ/เทคนิคการป้องกันทุจริตในภาครัฐ และ

ทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิม่พูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและ

ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคด้านการป้องกันการทุจริต ใน

ภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากเป้าหมาย 65 คน) 
เชิงคุณภาพ  : - ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทจุริตของส านักงาน ป.ป.ท.  

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ   - ต่างจังหวัด 
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

      □  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจรติในภาครัฐเชิงรุก  

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอปี 67 
    788,๐๐๐ - - - 788,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
  788,000 788,000 788,000 788,000 3,152,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
□   อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ เสรมิสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                             
 

หน่วยงาน       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั  เขต 6                                      .  
ผู้ประสานงานหลัก   นายนนทพัฒน์  สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ                          . 
โทรศัพท์/โทรสาร     055 304 117                                  E-mail non04022523@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่     (21) การตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                      . 
              แผนย่อย       การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                       .  
              เป้าหมาย       คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                              . 
              แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีข่องข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที ่13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธย์่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวดั  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 95     

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 หลักการบริหารนั้นถือว่าบุคคลมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน จึงเป็นภารกิจหลักส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.และนโยบายรัฐบาล  เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เป็นอิสระ ภายใต้กฎระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรส านักงาน ปปท. เขต 6 

จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกที่ดี ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มศักยภาพ มีขวัญและ
ก าลังใจ   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส านักงาน 

ป.ป.ท. และเป็นแรงจูงใจในการท างาน ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญ ก าลังใจ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ    ในการท างานแล้วย่อมส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน มีความรักองค์กร ดังนั้น จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จากการแสวงหา
ความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ท่ีสอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตาม ความ
เจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ    และท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   เพื่อสร้างความเข็มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพของบุคลากรในสงักัดส านักงาน ปปท. เขต 6 จึงจัดท าโครงการเสรมิสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน
ของเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
2.2  วัตถุประสงค ์ 

(1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปปท. เขต 6 ในด้านเทคนิคการ
สอบสวนองค์ความรู้การเสนอความเห็นจากผู้เช่ียวชาญให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร  

mailto:non04022523@gmail.com
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 (2) เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรให้เป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่มีทักษะและ ทัศนคติ (Mindset and Skillsets) และ มีภาวะผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลง 
2.3  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดส านักงาน ปปท. เขต 6  จ านวน  34  คน 
2.3  เป้าหมายตัวชี้วัด  
      (1) ผลผลิต (OUTPUT)  

เจ้าหน้าท่ีรัฐและภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. และมีความพึงพอใจ
เชื่อมั่นศรัทธาในการยับยั้งป้องกันและป้องปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 (2) ผลลัพธ ์(OUTCOME)  
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

      2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละของบุคลากรส านักงาน ปปท. เขต 6 ที่มีการด ารงตนสอดคล้องกับค่านิยมร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(2) ร้อยละของบุคลากรส านักงาน ปปท. เขต 6 ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะที่จ าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
- เชิงคุณภาพ 

ปปท. เขต 6 มีบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ ไม่น้อยกล่าวร้อยละ 80 
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) ท าให้บุคลากร ปปท. เขต 6 มีศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
(2) ท าให้บุคลากร ปปท. เขต 6 เป็นผู้น ารุ่นใหม่ที่มีทักษะและ ทัศนคติ (Mindset and Skillsets) และมีภาวะผู้น าใน

การเปลี่ยนแปลง 
2.6 วิธีการวัดผลโครงการ 

(1)  แบบทดสอบก่อน-หลังการจัดโครงการ 
(2) แบบประเมินความพึงพอใจ หลังการจดัโครงการ 

2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (กุมภาพันธ ์ 2567 -  เดือนเมษายน  2567) 

2.8 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  
โรงแรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก/ส านักงาน ปปท. เขต 6 

2.9 วิธีการด าเนินการ / ลักษณะการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที ่1 การฝกึอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนกังาน ป.ป.ท. ให้

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ   
-รับฟังการบรรยาย       - ฝึกปฏิบัติ   - ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ   : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ : เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ให้ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 - 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 
จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมค าขอปี 67 

0 0 0 0 - 150,000 - - 150,000 
 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
0 0 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการค่าใช้จา่ย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   รายจ่ายอ่ืน  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างต้น หรอื มีการเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบคุลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่างประเทศ        
 

หน่วยงาน  : กองการต่างประเทศ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงานหลัก : นายอภิชาต ินิลสนธ ิ
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2505 6670 ต่อ 1203 / 0 2502 6207    
E-mail : fad.pacc@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                       : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่     (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                             

⬩ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 

⬩ เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                               

⬩ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต                                                                                                    

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕. เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน ป.ป.ท. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 95 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตมีมากมายหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นท่ี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และทักษะ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรต่อต้านการทุจริตระดับประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีความรู้ ข้อมูล และ
ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหลายรูปแบบ จากหลายพื้นที่และประเทศ เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
ท างานยกระดับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆทั่วโลก 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของส านักงาน ปปท. มีความรู้ มีข้อมูล และประสบการณ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพขององค์กรต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศและเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและป้องกันการทุจริตได้ใน
หลายรูปแบบ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน  
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2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. โดยสามารถน าข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับใน
การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

2.2.2  เพื่อน าแนวทางปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อข้อเสนอแนะที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้ง ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ต่อไป 

2.2.3  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.เข้ารับการอบรมโครงการฯเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท.และองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : บุคลากรน าข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติ
ที่มีประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ : บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.เข้ารับการอบรมโครงการฯ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท.และองค์กรระหว่างประเทศ จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตทีม่ีประสิทธิภาพของ

องค์กรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   
- เชิงปริมาณ  วัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

- เชิงคุณภาพ วัดจากแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 30 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2.6 พ้ืนทีด่ าเนินโครงการ    จังหวัดนนทบุร ี        

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

                 ด าเนินการเอง                      □   จ้างที่ปรึกษา 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่างประเทศ  

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
  100,000  500,000   

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
 100,000 500,000    600,000 

 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสรมิสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรยีนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
 

หน่วยงาน  :  ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงานหลัก :  นายอภิชาติ นิลสนธ ิ  
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 2505 6670 ต่อ 1203 / 0 2502 6207   
E-mail :  investorcenter@pacc.go.th  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                    : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่   (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                               

⬩ แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                 

⬩ เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง                                                                                                               

⬩ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต                                                                                                     

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5. เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพแงค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนา 2. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.3  ตัวช้ีวัด  พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงให้สามารถขบัเคลื่อนค่าคะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน     

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ 162/2565 เรื่อง
หน่วยงานระดับกองภายในที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดตั้งขึ้น  ได้จัดตั้งศูนย์
ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติเป็นส่วนราชการระดับกองภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 1)ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนานโยบายหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการส าหรับนัก
ลงทุนและชาวต่างชาติ 2)รับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ 3)ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการอ านวย
ความสะดวกของหน่วยงานของรัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 4)ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริการภาครัฐในการ
อ านวยความสะดวกส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 5)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับภารกิจรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงอบรม



ภาคผนวก 1 - 174 
 
การส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 
 

2.2  วัตถุประสงค์  
2.2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.ในการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ 
2.2.2   เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนทั้งในส่วนกลางและส านักงาน ป.ป.ท.เขต 1 – 

9  
2.2.3   เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่นักลงทุนและชาวต่างชาติ 
2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และ เขต 1-9 สามารถรับ

เรื่องร้องเรียนและลงพื้นที่ในการสืบสวน หาข่าว ได้อย่างรวดเร็ว 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และ เขต 1-9  
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : 1) บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. มีศกัยภาพในการรับเรื่องร้องเรยีนจากนักลงทุนและ

ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น  
         2) การปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนท้ังในส่วนกลางและส านักงาน ป.ป.ท. เขต1-9 เปน็ไปตามมาตรฐาน 
         3) นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

o เชิงปริมาณ  : มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลางและเขต 1-9 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
o เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลางและเขต 1-9 มีความรูค้วามเข้าใจ ทักษะ และมศีักยภาพในการ

รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ 

- เชิงปริมาณ  วัดจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
    - เชิงคุณภาพ วัดจากแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และ เขต 1-9 รวมทั้งสิ้นจ านวน    
        50 คน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    จังหวัดกรุงเทพฯและปรมิณฑล   

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

                  ด าเนินการเอง        □   จ้างที่ปรกึษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                               : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรยีนจากนักลงทุนและชาวต่างชาติ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
     350,000   350,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 
  350,000    350,000 

3.2  กิจกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13               E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้กล่าวถึงการ  
บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสทิธิภาพเพือ่
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยต้องด าเนินการให้การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ อีกทั้งในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ยังได้เสนอแนะและเร่งรัดกิจกรรมที่มีความส าคัญเร่งด่วน (Big Rock) เช่น การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) การเร่งรัดปรับปรุงการะบวนการบริหารจัดการคดีและเรื่องร้องเรียน การน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการก ากับติดตาม
โครงการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งมีรูปแบบและข้อมูลที่หลากหลาย ท าให้ระบบงานเดิมไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาระบบขึ้นมา
ใหม่ต้องใช้เวลา และสิ้นเปลืองงบประมาณ  
 เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอดคล้องกับแนวนโยบายข้างต้น การน า เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
จะช่วยให้การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ การด าเนินคดีทุจริต  
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มีความรวดเร็ว มีความเด็ดขาด เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครั ฐ  ( ส า นั ก ง าน  ป .ป .ท . )  ซึ่ ง เ ป็ นหน่ วย งานหลั กของ รั ฐบาล ในกา รป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต  
ในการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ก ากับและ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูล  และ
รวบรวมพยานหลักฐาน สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้สนับสนุน
ให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน รวมถึงบูรณาการงานร่วมกัน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป หนึ่งในกลไกการให้บริการที่ส าคัญคือ การใช้ระบบ Digital ID เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการเป็น
การเฉพาะผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งถือเป็นข้อมูลต้นน้ าของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่รัฐจะต้องไม่สร้างภาระ
แก่ประชาชน และสามารถติดตาม ตรวจสอบการท างานของรัฐได้ 
 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบที่ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง และการมอบหมายให้ด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาล จึงยึดแนวทางการพัฒนาระบบรูปแบบ Low Code การพัฒนาระบบก ากับติดตามการตรวจสอบ
ตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน แบบรวมศูนย์ เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบาะแส และคดีการทุจริต รวมถึงสร้างช่องทางการ
สื่อสารผ่าน Platform ที่ได้รับความนิยมของประชาชน การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐผ่านศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงทุจริตหน่วยงานภาครัฐ และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ เครือข่าย อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามเรื่ องร้องเรียน  
แจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการเช่ือมโยงบูรณาการระบบงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
มีแหล่งข้อมูลที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก ส่งผลให้การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์  

๒.1 เพื่อการวิเคราะห์ ทบทวนกระบวนงาน วิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรเบื้องต้น ส าหรับรองรับการบูรณาการการ
เชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานของส านักงาน ป.ป.ท. 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบส าหรับก ากับ ติดตาม การตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาล 
2.3 เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

เบาะแส คดีการทุจริต รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน Platform ที่ได้รับความนิยมของประชาชน 
๒.4 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงช่องทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐผ่านศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง (ศปท.) 
๒.5 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงทุจริต หน่วยงานภาครัฐ 
๒.6 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ เครือข่าย 
๒.7 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริตที่เข้าถึงได้ง่ายและมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีข้อมูล มาตรการและการติดตามผลด าเนินงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยี ส าหรับใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลและหน่วยงานในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน  
แจ้งเบาะแสการทุจริตและมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล 
มาตรการ ผลการด าเนินการในการก าหนดมาตรการ แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบส าหรับติดตามเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสในการทุจริต และมีข้อมลูเพื่อใช้

สนับสนุนการตัดใจ จ านวน ๑ ระบบ  
เชิงคุณภาพ  :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการ

ทุจริต 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  มีระบบส าหรับติดตามเรื่องร้องเรียน แจง้เบาะแสในการทุจริต 

2.4   กลุม่เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานภาครัฐ 
2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารในการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - 4,370,100  11,205,300  3,650,100  3,575,900  22,801,400   

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 22,801,400   - - - 22,801,400   
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                 : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินการวางระบบเครือข่าย
ภายในและระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๑ ปี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ งมีการเช่ือมโยงข้อมูลของ
กระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงาน และ/หรือการตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกร้องจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (DXC) ระบบสืบค้นข้อมูลประกันสังคม ระบบสืบค้นรายการภาษี (กรมสรรพากร) ระบบ
สืบค้นสถานภาพบุคคล (กรมบัญชีกลาง) ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ถูกพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ก็เพิ่มจ านวนและรูปแบบการโจมตีที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบตลอดจนความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานที่ไปใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ถึงแม้นว่า ส านักงาน ป.ป.ท. จะมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในทุกระดับขั้น  
  ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ส านักงาน 
ป.ป.ท. ขึ้น เพื่อจัดหาระบบและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสมตอ่การ
ใช้งานในปัจจุบัน ส าหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งระบบบริหารจัดการและระบบ
คลังข้อมูลภัยทางไซเบอร์อัจฉริยะ (Cyber Threat Intelligence) เพื่อให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ การรับรู้ถึงภัยคุกคาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก หาวิธีการตรวจจับ วิธีการป้องกัน และมาตรการเชิงรุกในการรับมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเฝ้า
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ระวังและป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.1 เพื่อจดัหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายทดแทนอุปกรณ์เดมิ 
๒.๒ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการบริหารจดัการระบบเครือข่าย (Network) และเส้นทางเครือข่าย (Routing)  
๒.๓ เพื่อปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลให้สามารถรองรับปรมิาณข้อมลูที่เพ่ิมขึ้น และลดความเสียหายของระบบ

สารสนเทศและข้อมูลจากการถูกโจมต ี
๒.๔ เพื่อสนับสนุนมาตรการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการการใช้งาน 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีทางไซ
เบอร์รวมถึงการบริหารจัดการเส้นทางเครือข่าย  

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : มีระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายและระบบ
ข้อมูลภัยคุกคามอัจฉริยะ ส าหรับเครือข่ายที่สามารถเฝ้ามอง ติดตาม แจ้งเตือนตามกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพ 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   มีจ านวนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและระบบบริหารจัดการเครือข่ายอย่างน้อยจ านวน 1 ชุด   
เชิงคุณภาพ  :  ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย และป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ 

2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ      : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - - - 8,460,000 - 8,460,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 8,460,000 - - 8,460,000 16,920,000 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูรองรับภาวะวิกฤติ (Backup Site)    
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                               : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบงาน 
ที่พัฒนาขึ้นเป็นจ านวนมาก อาทิ ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง ระบบเช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และระบบอ่ืนๆ  
 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ  (DR Site) เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ท.  
มีห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเพียงสถานท่ีเดียว ดังนั้น หากเกิดกรณีต่างๆ อาทิเช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง ที่มีการปิดล้อมสถานที่ราชการ ซึ่งจะท าให้ระบบเครือข่ายและระบบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ       ได้รับความเสียหาย และ
ต้องย้ายสถานที่ท างานกันอย่างรวดเร็ว ท าให้ส านักงานต้องก าหนดเป็นนโยบาย และสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดเตรียม
สถานที่และเครื่องมือในการส ารองข้อมูล จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดสร้างห้องแม่ข่ายส าหรับระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (DR 
Site) 
2.2 วัตถุประสงค์  

2.๑ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบส ารองข้อมูลและระบบการกู้คืนข้อมูล ไว้รองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน  

2.2 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบส ารองข้อมูล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลักได้รับ
ความเสียหายหรือมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ และเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้น 
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2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีห้องแม่ข่ายส าหรับระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (DR 

Site) 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถจัดการข้อมูลรองรับในภาวะวิกฤติ (DR 

Site) ได้ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   ความส าเร็จในการจัดสร้างห้องแมข่่ายส าหรับระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (DR Site)  
เชิงคุณภาพ  :  มีห้องแม่ข่ายส าหรับระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (DR Site) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีห้องแม่ข่ายส าหรับระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล (DR Site) 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                     : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ (BACKUP SITE) 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -   4,399,000  4,399,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 4,399,000 - - 4,399,000 8,798,000 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท)
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   ปรับปรุงระบบ Call Center เลขหมาย 1206      
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                  : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการจัดท า
โครงการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน ปปท.(Multimedia Contact Center) ผ่านเลขหมาย 1206 เพื่อให้บริการ
ประชาชนส าหรับโทรเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ โดยในการโทรติดต่อเข้ามาของประชาชนในแต่ละครั้งจะเป็นการ
ติดต่อเข้ามา ณ ศูนย์กลาง Call Center ของ ส านักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค   ช้ัน 2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา  
 โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ด้วยเลขหมาย 1206 จึงเป็นโครงการที่จะปรับปรุงระบบ Call Center และอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชนผู้ร้องเรียน สามารถโทรศัพท์ผ่านเลขหมาย 1206 ไปยังภูมิภาคหรือสถานที่สังกัดอยู่ โดยระบบจะท าการ
เช็คสถานที่ใกล้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในเขตพื้นที่ ที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในเขตดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
2.2 วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อปรับปรุงระบบ Call Center 1206 ให้มีความทันสมยัและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีปริสิทธิภาพ 
๒.2 เพื่อยดือายุการใช้งานระบบ Call Center 1206 ท่ีมีปริมาณการใช้งานท่ีมากขึ้น 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : มีอุปกรณ์ส าหรับการรับเรื่องร้องเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ร ะ บ บ  Call Center เ ล ขห ม า ย  1 2 0 6  ไ ด้ มี ก า รปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีใช้มานานกว่า ๙ ปี 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อจด้จ้างเพ่ือปรับปรุงระบบ call center 1206  
เชิงคุณภาพ  :  ระบบ call center 1206 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องมือเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                        : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  ปรับปรุงระบบ CALL CENTER เลขหมาย 1206 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส

ที่ 4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - - - - 3,325,000 - 3,325,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 3,325,000 - - - 3,325,000 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต (IPAD)     
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                   : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัติ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงาน ป.ป.ท.  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในหน่วยงานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับใน
ปัจจุบันส านักงานมีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ และมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) รวมถึงมีการประชุมผ่านระบบ
ประชุมทางไกลแบบออนไลน์  
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น และมีอุปกรณ์ในการรองรับกับภารกิจงานในด้านต่างๆ อีกทั้ง เพื่อเป็น
การลดใช้กระดาษ จึงมีความจ าเป็นในการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
2.2 วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่ คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือที่รองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ 
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2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
เชิงคุณภาพ  :  ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
มีเครื่องมือเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                           : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต (IPAD) 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส

ที่ 4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -   2,000,000  2,000,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 2,000,000 - - - 2,000,000 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการเช่า     
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. มีจ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานานกว่า 7 ปี รวมถึงอุปกรณ์บางช้ินไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้โครงการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเช่า เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่และทันสมัย อีกทั้งท าให้ประหยัด
งบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพลง 
2.2 วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการเช่าให้เพียงพอต่อการใช้งาน ให้แก่หน่วยงานส านักงาน ป.ป.ท. 
๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือที่รองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเสื่อมสภาพ 
2.4 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ มาทดแทนของเดิมที่ครบอายุการใช้งาน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องเมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ในการบริการประชาชน 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่เช่าเพียงพอต่อการใช้งาน  
เชิงคุณภาพ  :  ระดับความส าเร็จในการเช่าวัสดุ/อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องมือเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                       : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการเช่า 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส

ที่ 4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -   9,331,800  9,331,800 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 9,331,800 9,331,800 9,331,800 9,331,800 37,327,200 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการคา่ใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสัมมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท)
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์      
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                                : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน    
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ท. ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (DGA) ในการ
ให้บริการรับ-ส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม 
รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้
พร้อมๆ กัน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ยังขาดความคล่องตัวในการสร้างหนังสือราชการ การลง
นามในหนังสือราชการ ต้องพิมพ์ออกบนกระดาษเพื่อลงนาม แล้วจึงสแกนเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท าให้มีขั้นตอนท่ียุ่งยากต่อการบันทึก
หนังสือราชการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล จึงจ าเป็นต้องมีระบบสร้างหนังสือราชการด้วย e-Form มาใช้ประกอบกับระบบการลงนาม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียังมีความต้องการในเรื่องของการส่งหนังสือราชการออกไปยังหน่วยงานภายนอกส านักงานฯ หาก
เป็นระบบเดิมต้องพิมพ์หนังสือออกจากระบบ (Export) ก่อนแล้วจึงส่งด้วยระบบ e-Mail ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก หากสามารถส่ง
หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภายนอกในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ก็จะเพิ่มความ
สะดวกในการส่งหนังสือราชการในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณก้าวไปสู่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงาน โดยได้น าระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง วันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เพื่อให้หน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จัดท าโครงการเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
บริหารงานด้านเอกสาร สามารถค้นหาเอกสารและติดตามงานได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดต้นทุนในด้านบริหารงาน
เอกสาร ลดขั้นตอนการท างาน สร้างระเบียบการจัดการเอกสาร อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ที่
ทันสมัยให้องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2.2  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ ของส านักงาน ป.ป.ท.  

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่ง เอกสารหนังสือต่างๆ ของงานสารบรรณ ช่วยลดเวลา และลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน 
ลดปริมาณการใช้กระดาษ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน สามารถติดตามเอกสารและการท าส าเนาของงานต่างๆ ได้ 

๒.3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลโดยพัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 

2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑ ระบบ   

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินงานด้านสารบรรณที่รวดเร็ว ไม่มีงาน/เอกสารตกค้าง สูญหาย
จากผู้ปฏิบัติงาน และลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุส านักงาน  

2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   ปริมาณการใช้กระดาษและงบประมาณค่าใชจายเกี่ยวกับงานสารบรรณลดลง  
เชิงคุณภาพ  :  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวก รวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบเดิม 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท.  
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                           : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -    491,000 491,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - 491,000 491,000 491,000 491,000 1,964,000 

 
3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 

   รายจ่ายอื่น  (ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้ากบัรายการข้างตน้ หรือ มกีารเบิกจา่ยในลักษณะหลายประเภท) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฏหมายดิจิทัล    
 
หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายนักสทิธ์ิ อ่ึงสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓13  
E-mail :    naksit.u@pacc.go.th  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                        : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                         . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาที่  3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน      
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน 

ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                . 
ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงานหลักและศูนย์กลาง
ของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม    การทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าโครงการ
สัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นที่จะสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะท าให้เกิ ด
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.2  วัตถุประสงค์  

๒.1 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส านักงาน ป.ป.ท. 
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๒.๑ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้ามีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานข้อมูล 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการสัมมนามีความร่วมมือภายในระหว่างกัน และมีความเข้าใจใน

มาตรฐานข้อมูล แนวทางการบูรณาการและปรับปรุงกระบวนงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ผู้เข้ารับการสัมมนามีความร่วมมือภายในระหว่างกัน และมีความเข้าใจในมาตรฐานข้อมูล 

สามารถปรับปรุงกระบวนงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้ 
2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ  :   หน่วยงานมีแนวทางการจัดท ากระบวนงานสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลัไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน  
เชิงคุณภาพ  :  หน่วยงานสามารถน าแนวทางมาด าเนินการจัดท ากระบวนงานสู่การเปฯ็รัฐบาลดิจิทลัได้ 

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท.  
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส่วนราชการหรือเอกชน            
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                     : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฏหมายดิจิทัล 
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - 38,700 -  300,000   300,000 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- 38,700 300,000 300,000 300,000 300,000 1,238,700 
 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
  อบรมสมัมนา (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะเป็นการสมัมนา) 
   ประชาสมัพันธ์ (ค่าใช้จ่ายที่เป็นลกษณะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของส านักงาน ป.ป.ท.) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
   เดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของ กตท.)) 
   จ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีการจา้งที่ปรึกษา) 
   รายจ่ายอื่น  

 
 
 
 



ภาคผนวก 1 - 192 
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม จดัหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ใน
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
หน่วยงาน  : กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร ส านักงานเลขาธิการ          
ผู้ประสานงานหลัก : นายอรรถพล ปวัตน์รตันภูมิ  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ        
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓       
E-mail : pr.pacc.thai@gmail.com  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              : M1 
1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                           . 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                                .  

 เป้าหมาย  ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ                                           .        

 แนวทางการพัฒนา  ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ                                                 . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน. 
1.2.3  ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงาน ป.ป.ท. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         . 
 

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 
2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้มุ่งเน้นให้ภาครัฐปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจน
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เครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีแนวทางใน
การพัฒนาแผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจรติ 
และการปลูกฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักันเป็นพลังในการต่อต้านการทจุรติ
ประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ี เบาะแสด้วย และใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  หมุดหมายที่ ๑๓ ที่ก าหนดให้ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  ทั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมและขับเคลื่อนธรร
มาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ดั งนั้น  เพื่ อน า ไปสู่ การสร้างความรับรู้ และความเข้ า ใจแก่ประชาชน ในมิติการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านกลไกสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การแถลงผลงาน ฯลฯ จึงต้องอาศัยเครื่องมือ
ในการสร้างสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้านโดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงทันต่อ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสามารถรองรับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ พร้อมทั้งมีระบบ
การติดตั้งชุดโปรแกรม และแบบอักษร (Fonts) ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ส าหรับใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดท า Presentation การจัดท า 
Infographic การจัดเก็บข้อมูลภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ผ่านโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม เพื่อ
สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ลักษณะเฉพาะด้าน มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการ
สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.   

2.2.2  เพื่อจัดหาชุดโปรแกรม และ Fonts ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์     
 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงมีชุดโปรแกรม และ Fonts ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ส าหรับใช้ในการ
สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท.    

2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ด้าน
การประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย และเต็มประสิทธิภาพ    

2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด :  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ลักษณะเฉพาะด้าน มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีชุดโปรแกรม และ Fonts ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
รองรับการปฏิบัติงานด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท.  
         

2.3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
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เชิงปริมาณ  :  จ านวนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ชุดโปรแกรม และ Fonts ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ ส าหรับใช้ในการสร้างสรรค์และผลติสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท. ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกลุม่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4 User ต่อป ี  

เชิงคุณภาพ  :  ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพิ่มขึ้น 
๓๐% เมื่อเทียบกับการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบเดิม      

2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ   รายงานผลการด าเนินงาน       
2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   

 ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ท.                . 
2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐    
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท.        
2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จัดซ้ือ/เช่าบริษัทเอกชน 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                            : M4 - M5 
3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  จัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการสื่อสารประชาสมัพันธ์และสร้างการ
รับรู้ในการด าเนนิงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท.    
ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - -  ๗๔๐,๐๐๐    ๗๔๐,๐๐๐ 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
รวม

งบประมาณ 
- - ๗๔๐,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๑,๓๗๖,๐๐๐ 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     
 

หน่วยงาน  :     ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ประสานงานหลัก :    นายมรุต อาภาอดุล  
โทรศัพท์/โทรสาร :    ๑๓08  
E-mail :    marut.a@pacc.go.th 
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ                                                              : M1 

1.1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผน 
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่  22 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ                                                                          . 

 แผนย่อย     การปราบปรามการทุจริต                                                                              .  

 เป้าหมาย   การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบตัิ                             .        

 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  . 

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

1.2  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
1.2.1  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน         
1.2.3  ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนาส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนคา่คะแนน CPI ให้อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน    

ส่วนที่  2  สาระส าคัญของโครงการ                                                          : M2 - M3 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. มีจ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานานกว่า 7 ปี รวมถึงอุปกรณ์บางช้ินไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทน พร้อมท้ังจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้โครงการจดัหาครภุณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพจึงมคีวามจ าเป็นต้องจัดหา
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการเช่า เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่และทันสมยั อีกท้ังท าให้ประหยัด
งบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพลง 
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2.2 วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการเช่าให้เพียงพอต่อการใช้งาน ให้แก่หน่วยงานส านักงาน ป.ป.ท. 
๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องมือที่รองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเสื่อมสภาพ 
2.4 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ มาทดแทนของเดิมที่ครบอายุการใช้งาน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องเมือ/วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ในการบริการประชาชน 
2.3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด : ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบศูนย์ข้อมูลรองรับภาวะวิกฤติ 
2.3.4 ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
เชิงปริมาณ  :   จ านวนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่จดัหาเพียงพอต่อการใช้งาน  
เชิงคุณภาพ  :  ระดับความส าเร็จในการเช่าวัสดุ/อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.3.5 วิธีวัดผลโครงการ  ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 

2.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องมือเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ระยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ     1 ต.ค. 66 –  1 เม.ย. 67       
2.6 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ    ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส านักงาน ปปท.เขต 1-9    

2.7 วิธีการด าเนินงาน 

        ด าเนินการเอง           จ้างที่ปรึกษา 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                             : M4 - M5 

3.1 ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการเช่า 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2565 – 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 (ขอรับจัดสรรปีน้ี) 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
รวม 

ค าขอปี 67 
- - - -  10,383,800 -  10,383,800 

 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 รวมงบประมาณ 

- - 10,383,800 - - - 10,383,800 
 

3.2  กจิกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย (ประเภทค่าใช้จ่าย) 
   งบลงทุน  (ค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส าหรบัการพัฒนาระบบงานด้าน IT (ของ ศทส.)) 

   



 

 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
  

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดแบบกิจกรรม/การด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี และการติดตามผลการตรวจสอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๑ การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนา  : ที่ ๑ พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
         ที่ ๒ สร้างความเขม้แข็งในกระบวนการตรวจสอบ 
งบประมาณ  : …………..……… ใช้งบประมาณปกตขิองหน่วยงาน………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประเมินผล และการวิเคราะห์เอกสาร 
ข้อมูลตัวเลข และหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อมท้ังเสนอข้อมูลที่
ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน และการติดตามการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนแนะ 
          ***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์    
 ๑. เพื่อตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   ๒. เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าหน่วยรับตรวจได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และทันกาล 
๒. วิธีการด าเนินการ 
    ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
    ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    ๓. การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอรายงานฯ ต่อผูบ้ริหาร 
 ๔. ติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑. กิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะ 

๑. หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 
๒. หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการท างาน 
๓. หน่วยรับตรวจปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. การเสนอรายงานผลการปฏบิัตงิานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๑ การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนา  : ที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : ....นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง.......    เบอรโ์ทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะการด าเนินงาน : ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อการปรับปรุง พัฒนา การบริหารงาน การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการก ากับดูแล แก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแบบไม่เป็นทางการ  
 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเปลีย่นแปลงความรู้สึกท่ีไม่ดใีห้ดีโดยมีเหตุผล การเพิ่มความเขา้ใจตนเอง ผู้อื่น และ
สิ่งแวดล้อม การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และการน าการตัดสินใจไปปฏิบัต ิ
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. สรา้งความสมัพันธภาพ 
     ๒. การตกลงการปรึกษา 
     ๓. การส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของผู้รับการปรึกษา 
     ๔. การวางแผนแก้ไขปัญหา 
     ๕. การยุติการปรึกษา  
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าดา้น
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ระบบการใหค้ าปรึกษาและการถ่ายทอดความรูม้ีประสิทธิภาพ ผูร้ับค าปรึกษาน า
ค าปรึกษาไปปฏิบัตไิด ้

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. สรปุผลรายงานการให้ค าปรึกษาน าเสนอผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
๒. แบบขอรับการบริการใหค้ าปรกึษาแนะน า (Consulting Services)  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๑ การพัฒนาและยกระดับระบบการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนา  : ที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : ...........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา..........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ให้หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจโดยการแจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิวอาร์โคต๊ 
(แบบ Google form)  
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพื่อส ารวจความพึงพอใจตอ่การตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านความเช่ือมั่นของการตรวจสอบ และการ 
         บริการให้ค าปรึกษา  
     ๒) เพื่อส ารวจความคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อการตรวจสอบภายใน 
 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) แจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิวอาร์โค๊ต (Google form) 
      ๒) หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจ 
     ๓) สรุปผลและรายงาน 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ 
 

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
๒. กลุ่มตรวจสอบภายในน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 4 
 

 

 แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมร่วมปฏบิัติกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคณุธรรมส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   :  ๒ การพัฒนาระบบบริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :   กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา................    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ร่วมปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิคณุธรรม 
ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ เพือ่ให้บุคลากรในหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม  
         ส านักงาน ป.ป.ท.  
     ๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ ศปท.  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมร่วมปฏบิัติกิจกรรมที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม
ส านักงาน ป.ป.ท.  

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. บุคลากรกลุม่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส่งรายงานผลให้กับ ศปท. ด าเนินการต่อไป 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามวิชาชีพ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุม่ตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา...........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรูด้า้นการตรวจสอบภายใน โดยการเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร เช่น หลักสตูรที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้น หรือสมาคมผูต้รวจสอบภายในจัดขึ้น เป็นต้น 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน  
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. ผู้ตรวจสอบภายในสมัครเขา้รับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกตามหลักสูตรที่ก าหนด 
     ๒. ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
ภายใน 

๑. จ านวนช่ัวโมงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ค่าเปา้หมาย ๓๐ ชม./คน/ป ี
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. มีการเรียนรู้และน าไปปฏิบัต ิ
๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรูด้้านการตรวจสอบที่หลายด้านสามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น 
๓. รายงานองค์ความรู ้
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมการจัดท าแผนและพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามวิชาชีพ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา.........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ๑. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าป ี
                                         ๒. ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ที่น ามาพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน      
     ๒) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีผู้ตรวจสอบภายในอาจจะไมไ่ด้รับการพัฒนาตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด และ 
     ๓) เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาองคค์วามรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในต้องอบรมพัฒนาความรู้ 
     ๒) ส ารวจบุคลากรว่า มีความรู้ ความช านาญด้านใด และควรจะไดร้ับการพัฒนาความรูด้้านใด 
     ๓) พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ใน 
         แผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท. มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
     ๔) ให้ผู้ตรวจสอบภายในสมัครหรือเข้าร่วมอบรม หรือร่วมโครงการฯ ตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม 
         ตรวจสอบภายใน 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

๑. มีแผนพัฒนาบคุลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าป ี
๒. การบริหารจดัการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
          ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรฯ และน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ  

๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพฒันาตามแผนพัฒนาบคุลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓. รายงานผลการปฏิบตัิตามแผนฯ 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
แผนปฏิบัติการด้าน : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สรา้งการรับรู้และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา : ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน              . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานวินยั 
ผู้ประสานงาน : นายเกษมสันต์ มณีวรรณ 
ลักษณะการด าเนินงาน : หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการจัดท ากิจกรรมภายใตก้รอบ แนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 
 
๑. วัตถุประสงค์  เพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามวีินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
 
๒. วิธีการด าเนินการ  จัดท าแนวทางปฏิบัติในการรักษาวินัยของผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาตามทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด /แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาฯ /ติดตาม รวบรวม การจัดท ากิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. /คัดเลือกกิจกรรมของหนว่ยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส่งส านักงาน ก.พ. 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เสรมิสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัย 

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการ
จัดท ากิจกรรมภายใต้กรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย 
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้ใต้บังคับบัญชาไดร้ับการเสริมสร้างและพัฒนาจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้รักษาวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 8 
 

 

แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 
กิจกรรม :   โครงการรวบรวมและจดัการองค์ความรูเ้พื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานของบคุลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท              . 
แผนปฏิบัติการดา้น :   เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลีย่นแปลง           . 
แนวทางการพัฒนา :   พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร              
ผู้ประสานงาน :  นายอนุสรณ์ ไตรสังข์                     . 
ลักษณะการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง                           
 
 
๑. วัตถุประสงค์  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในทุกสายงาน ย่อมจะต้องมีกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด รวมทั้งก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ดังนั้น  
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาย่อมต้องมีชิ้นงานท่ีมีความสมบูรณ์และมีประสทิธิภาพ เป็นผลงานท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ส า ห รั บผู้ อื่ น  โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย เ ว ล า ในกา รล อ งผิ ด ลอ ง ถู ก  ซึ่ ง จ ะ ช่ วย ในกา ร พัฒนา คน และพัฒน า ง า น 
ของส านักงาน ป.ป.ท. ได้เป็นอย่างดี การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและนอกหน่วยงานจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคนให้สามารถพัฒนาความรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถน าองค์ความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 
กิจกรรม :   โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรูผ้่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท.                  . 
แผนปฏิบัติการดา้น :   เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลีย่นแปลง           . 
แนวทางการพัฒนา :   พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร              
ผู้ประสานงาน :  นายอนุสรณ์ ไตรสังข์                     . 
ลักษณะการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง                           
 
 
๑. วัตถุประสงค์   จากการด า เนินการตามโครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งาน 
ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างช่องทางส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว  
ให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. จึ งมีความจ า เป็นและส าคัญยิ่ ง  เนื่องด้วยบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงและน า  
องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
๒. วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรูผ้่านเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรูผ้่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้งานเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 10 
 

 

แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
 
กิจกรรม :   โครงการเช่ือมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก                       .
แผนปฏิบัติการดา้น :   เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลีย่นแปลง           . 
แนวทางการพัฒนา :   พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร              
ผู้ประสานงาน :  นายอนุสรณ์ ไตรสังข์                     . 
ลักษณะการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง                           
 
 
๑. วัตถุประสงค์  ปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานท่ีมีระบบการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น 
ส านักงาน ก.พ. ส านักงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ซึ่งบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์หรือน ามาใช้ได้โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของ
แต่ละคนแต่ละสายงาน ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพือ่
รวบรวมให้กับบุคลากรในสังกัดสามารเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
 
๒. วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การเช่ือมต่อข้อมลูการเรียนรู้กบั
หน่วยงานภายนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมลูการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อ
ให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านกังาน ป.ป.ท. 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับความรู้หลากหลายด้าน จากหน่วยงานภายนอกที่มีความ
หลากหลายของข้อมูล เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 11 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาระบบรายงานตดิตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้านคด ี
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๕  :  เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : มีการพัฒนาระบบรายงานตดิตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้านคด ีจ านวน ๑ ระบบ   
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอรโ์ทรศัพท์ 085 4857634 

*********************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคดีตามกรอบระยะเวลาตาม
ขนาดคดี เพื่อน าไปสู่การประเมินเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. 
     2) เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
คดีเพื่อน าไปสู่การคิดต้นทุนคดีส่งผลให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงาน 
     3) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
๒.  วิธีการด าเนินการ  
      1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดีเพื่อน าไปสู่การคิด
ต้นทุนคดสี่งผลให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคดีตาม
กรอบระยะเวลาตามขนาดคดี เพื่อน าไปสู่การประเมินเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. 
      2) หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดี โดย
น าเข้าข้อมูลเข้าในระบบเป็นรายเดือน เพื่อน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. และการคิดต้นทุน
ต่อคดี ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านคดีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมท้ังรายงานผลเสนอผู้บริหารต่อไป 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการพัฒนาระบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้จ่าย
งบประมาณด้านคด ี

เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมนิ
เจ้าหน้าท่ี/พนักงาน ป.ป.ท. จัดท าต้นทุนต่อคดี เพ่ือส่งผลให้ดา้น
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)        
    1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านคดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
     2)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดีมี
ประสิทธิภาพ  
     3) เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การเปิดเผยข้อมลูแผน/ผลการปฏิบตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๕  :  เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : การจัดท าการประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการประเมิน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอรโ์ทรศัพท์  085 4857634 

****************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  
     1) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ไดไ้ปใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 
 
๒.  วิธีการด าเนินการ การจดัท าการประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและการจดัท าการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
การเปิดเผยข้อมลูการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณและการจดัท าการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

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

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
     1) ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 13 
 

 

แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองบริหารคดี 

 
กิจกรรม : จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.. 
แผนปฏิบัติการดา้น : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธภิาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง. 
งบประมาณ : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….…………….. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองบริหารคดี กลุ่มงานคณะกรรมการ                                  . 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวปิยะนุช ชูเมือง   เบอร์โทรศัพท์ 4๓16                             . 
ลักษณะการด าเนินงาน : จัดท าคูม่ือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อแจกจา่ยไปยังผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องภายใน
กองบริหารคดี. 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
 
๒. วิธีการด าเนินการ จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน
คณะกรรมการ กองบริหารคดี 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือรวบรวมกรณีศึกษา
ที่ผ่านมา จากการอ านวยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

จัดท าร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อให้
การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

กิจกรรมที่ 2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ี และผู้ที่ประสานงานในการจัด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

ได้องค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท ารคู่มือการอ านวยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว ไปใช้ ในการอ านวยการ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome) กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองกฎหมาย 

 
กิจกรรม : การทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.     .. 
แผนปฏิบัติการดา้น : 4 พัฒนาระบบริหารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    .. 
แนวทางการพัฒนา :๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน              
. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย                . 
ผู้ประสานงาน :  นางจิรวดี  จินดาพล นิติกรช านาญการ              
. 
ลักษณะการด าเนินงาน :  ๑. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย 

๒. จัดประชุมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
๓. จัดท ารายงานเสนอผู้บรหิาร           

 
 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตัิงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๒. วิธีการด าเนินการ ๓.๑ รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย 

๓.๒ จดัประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๓.๓ จดัท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ การทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

การทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เกดิ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  .......กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการทบทวนเพ่ือพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองกฎหมาย 

 
กิจกรรม : ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตมิาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            . 
แนวทางการพัฒนา : ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบปกติ (เบี้ยประชุม)                
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย                  
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล          
ลักษณะการด าเนินงาน : ยกร่างกฎหมายล าดับรองตามขั้นตอนการยกรา่งกฎหมายและเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ                      
หมายเหตุ : การด าเนินการตามกจิกรรมนีจ้ะด าเนินการเมื่อร่างพระราชบัญญตัิมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ          
 
 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริต  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย         
  
๒. วิธีการด าเนินการ ยกร่างกฎหมายล าดับรองตามขั้นตอนการยกร่างกฎหมายและเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ          

 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ยกร่างกฎหมายล าดบัรองตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีมีประสิทธิภาพ 
รองรับการปฏบิัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมายน 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ......ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
กิจกรรม :. : โครงการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการดา้น : 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   
แนวทางการพัฒนา :. 2 : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ                  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต               
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรตัน์ /นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง โทรศัพท์ 02 502 6670 ต่อ 1921, 1922  
ลักษณะการด าเนินงาน : .สร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการจดัท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ ส านักงาน ป.ป.ท. ให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
 
 
๑. วัตถุประสงค์  
      1.  เพื่อทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน ป.ป.ท. 
      3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ท. 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     1) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
      2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
โครงการการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบตัิการฯ 
ที่ก าหนดที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 
กิจกรรม :โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการดา้น :.เรื่องที่  5 : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : :  1. พัฒนาระบบบรหิารจดัการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มสีมรรถนะสูง  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ                   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต        
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรตัน์ /นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง โทรศัพท์ 02 502 6670 ต่อ 1921, 1922.. 
ลักษณะการด าเนินงาน : สร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบคุลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.       
 
 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิ
บาล   
 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     1) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ความตระหนักและให้ความส าคัญใน
การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ท.  
      2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนด  
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจดัการองค์กรทีม่ีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ และอยู่
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 

 
กิจกรรม : กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
แผนปฏิบัติการด้าน : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา  : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ผู้ประสานงาน  : นางอนิสา เวกอรุณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๖๔ ๖๔๐๑ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพือ่พัฒนาระบบการบริหารคดี  
กองปราบปรามการทุจรติในภาครฐั ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 
 
๑. วัตถุประสงค ์  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ๒ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 
 

๒. วิธีการด าเนินการ 
๑. ส ารวจคดีทั้งหมดภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
๒. ออกแบบตารางข้อมลูส านวนคดีโดยค านึงถึงการน าประโยชน์จากข้อมูลมาใช้ ซึ่งน าตารางสถิติของ กบค. สา

รบบคดี ของส านักงาน ป.ป.ท. มาเป็นตัวตั้ง และสอบถามเจ้าหน้าท่ีภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ถึงการเรียกใช้
ข้อมูล  

๓. เมื่อออกแบบตารางข้อมูลส านวนคดีเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงข้อมูลส านวนคดีย้อนหลัง และทดสอบตารางว่า
สามารถใช้งานได้จริงหรือไม ่

 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน  

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ๒ 

ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดเีพื่อพัฒนาระบบการบริหารคดี กอง
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เรื่อง 

 
๔. ผลลัพธ ์(OUTCOME) สามารถเก็บข้อมูลส านวนคดไีด้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปจัจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมลูของคดีกองปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ๒ 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 

 
กิจกรรม : โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างส านักงานป.ป.ท. และศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการด้าน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 
ผู้ประสานงาน :. 
ลักษณะการด าเนินงาน : ประสานงานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพือ่ด าเนินการตามเรื่องร้องเรียน 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตจากการประสานความร่วมมือกับศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงด าเนินการตามเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมี
การร้องเรียน 

 
๒. วิธีการด าเนินการ   

2.1 ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ผ่านกองป้องกัน      การทุจริต
ในภาครัฐ กลุ่มงานเครือข่าย ในการแจ้งเบาะแส เฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  
ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม  

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการป้องปรามในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ 2 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
ข้อร้องเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 

กิจกรรมที่ 3  

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 

 
กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 
 แผนปฏิบัติการด้าน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา : บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองปราบปรามการทุจิรตในภาครัฐ 4 
ผู้ประสานงาน :. 
ลักษณะการด าเนินงาน : เป็นการศึกษากระบวนงานและประสานขอ้มูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อทราบอ านาจ หน้าที่ รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 

1.2  เพื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 
1.3 เพื่อก าหนดทางแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการ 
1.4 เพื่อสร้างนวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 

 
๒. วิธีการด าเนินการ   

2.1 ประชุมคณะท างานรับผิดชอบโครงการเพื่อก าหนดแนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

2.2 ศึกษาอ านาจ หน้าที่ รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร  

2.3 ประชุมคณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
2.4 จัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 1 กระบวนงาน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ใน

การปฏิบัติงาน 
 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานฯ  
 

แนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2567 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกรุงเทพมหานคร 1 กระบวนงาน 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าคู่มือการตรวจสอบ คู่มือการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome) การตรวจสอบและไตส่วนของ กปท.4 มคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (กรณี การปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร)  
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
กิจกรรม : สร้างความเข้าใจบทบาท อ านาจหน้าท่ี ของ ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ     
แผนปฏิบัติการดา้น : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก    
แนวทางการพัฒนา :๒. ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน        
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั  ส านักงาน ปปท.เขต ๑            
ผู้ประสานงาน :  นายนิติพล ภูหงษ์ นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ                                                             . 
ลักษณะการด าเนินงาน : ร่วมประชุมกันกรมการจังหวัดทุกจังหวัดพืน้ท่ีความรับผดิชอบของ ส านักงาน ปปท.เขต ๑   เพื่อบูรณา
การ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที ่
 

1. วัตถุประสงค์   
เพื่อเผยแพร่ บทบาทภารกิจของ ศอตช. ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 226/2557 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให ้การแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจ   ตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการต่อต้าน      การทุจริตแห่งชาติ” หรือเรียกโดย
ย่อว่า “ศอตช.” ขึ้นภายในส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อท าหน้าที่เป็นองค์กร
อ านวยการระดับชาติเพื่อให้การ แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
อ านวยการ ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติต่อมาได้มคี าสั่งส านักนายกรัฐมนตรทีี่ 57/2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก้ไข
และเพิ่มเติม 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 

แก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           การทุจริตสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

2. อ านวยการประสานการปฏิบัติเร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ 
ด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไป อย่างบูรณา
การโดยมีเอกภาพชัดเจน 

3. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานหรือสั่งการให้ 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและความไม่
เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว  

4. เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการด าเนินการใดๆ  
ที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งนายกรัฐมนตรีอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็น ธรรมแก่ประชาชน  
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  อย่างหนึ่ง
อย่างใดให้เป็นไปตามค าสั่ง องค์ประกอบ ต าแหน่ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน กรรมการ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) กรรมการ ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ
ไทย (เดิม) แก้ไขเป็นเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อ ความโปร่งใสในประเทศไทย กรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร (เพิ่มเติมใหม่) กรรมการ 
อธิบดีกรมสารนิเทศ (เพิ่มเติมใหม่) กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ กรรมการและ
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เลขานุการ ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับ
มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกระยะ 

    7. ด าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มุ่งเน้นการประสานงานและ  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ในการสร้างกลไกการบริหารจัดการและน ามาตรการที่จ าเป็น
ต้องการแก้ไขปัญหามาใช้อย่างครบถ้วนเพื่อให้มี การปฏิบัติอย่างจริงจังและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลโดย
ด าเนินการภายใต้ศูนย์อ านวยการ ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน ปปง. ในการปราบปราม 
ผลงานที่ส าคัญ ได้แก่การตรวจสอบกรณีการทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัตติ  ปี 2555) การตรวจสอบการใช้
งบอุดหนุนเฉพาะกิจระบบส่องสว่างพนักงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) การตรวจสอบกรณีบุกรุกท าลายป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวน ข้อเท็จจริงการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายและเครื่องนันทนาการของ
กรมพลศึกษาและ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. วิธีการด าเนินการ 
 2.1   ร่วมประชุมกับ กรมการจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตพื้นที ปปท.เขต ๑  โดย น าเสนอบทบาทภารกิจในการบูรการ 
หน่วยงาน ภายใต้ค าสั่ง ศอตช.ในการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึง งานป้องกันเชิงรุก และงาน
ป้องปรามเชิงรุกในพ้ืนท่ี  

2.2   ประสานการปฏิบตัิงาน งานป้องกันเชิงรุก และงานป้องปรามเชิงรุกในพ้ืนท่ี  กับหน่วยงาน บูรณาการ ทุกภาคส่วน
ในการมีส่วนร่วม สกัด ระงับ ยับยัง้ การทุจริต  

2.3   รายงานผลการด าเนินงาน ให้เลขาธิการ ป.ป.ท. ในฐานะ เลขาธิการ ศอตช. ทราบและน าเข้าที่ประชุม ศอตช. เพื่อ
น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินการ  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ บทบาท ภารกิจ ศอตช. ทุกจังหวัด ได้รับทราบ บทบาท ภารกิจของ ศอตช.และให้ความ
ร่วมมือในการบรูณาการหน่วยงาน  

กิจกรรมที่ 2 งานป้องกันเชิงรุก มีผลงานการป้องกันเชิงรุก ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมที่ 3  งานป้องปรามเชิงรุก มีผลงานงานป้องปรามเชิงรุกในพ้ืนท่ี อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง  

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
    

4.1   มีการบูรณาการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม กลุ่ม องค์กร ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ 
 4.2    คาดหวังผลจากการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกลา่วข้างต้น เห็นได้ว่า ท าให้แนวโนม้การทุจรติ 
คอร์รัปช่ันลดลง ส่งผลให้การจัดอนัดับเรื่องคอรร์ัปชั่นของประเทศไทยดีขึ้น ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในสายตาของ
ประชาคมโลกดีขึ้น 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
กิจกรรม : วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งการทุจริตในกระบวนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดท าระบบแจ้งเตือน    
แผนปฏิบัติการดา้น : แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก    
แนวทางการพัฒนา :๒. ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน        
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจรติในภาครฐั  ส านักงาน ปปท.เขต ๑            
ผู้ประสานงาน :  นายนิติพล ภูหงษ์ นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ                                                             . 
ลักษณะการด าเนินงาน :   ในฐานะ เลขานุการร่วม คณะกรรมการผลักดัน ยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด  ร่วมประชุมวิเคราะห์แผนงาน 
โครงการ ความเสีย่ง เพื่อเฝ้าระวังและตรวจตดิตาม การทุจรติในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ      
 
1. วัตถุประสงค์   

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น การประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตใน
องค์กร ท้ังนี้การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กร
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก ็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมนิความเสีย่งมาใช้เพราะไดม้ีการเตรียมการ ป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วิธีการด าเนินการ 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร  ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก ประกาศใช้เมื่อปี1992 ส าหรับ
มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อการก ากับดูแล หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้และ
จูงใจพนักงาน หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน 
ระดับที่ยอมรับได้ หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
มีคุณภาพ หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม ภายใน องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล 
(Monitoring Activities) หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง
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ของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present 
& Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได)้ อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ ควบคุมภายในมีประสิทธผิล 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ร่วมวิเคราะห์ แผนงาน โครงการความเสีย่งในระดับ
จังหวัด เพื่อน าไปสู่การเฝ้าระวังการทุจริต  

ทุกจังหวัด มีการวิเคราะห์แผนงานโครงการประจ าปี ท้ังงบปกติ 
และงบกลุม่จังหวัด งบกลางเงินส ารองจ่าย   

กิจกรรมที่ 2 ตรวจแผน และติดตาม ผลการเฝ้าระวัง  รายงานผลการการวิเคราะห์ ในพืน้ท่ีอย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมที่ 3 แจ้งเตือน กิจกรรมโครงการ ท่ีมีความเสี่ยงสูง   รายงาน ผลการวิเคราะห์และ ผลการแจ้งเตือน ในเวทีขับเคลื่อน
ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  

 
3.1 ความเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวขอ้งกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ ให้บริการประชาชน

อนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558)  
3.2 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3.3 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ  
 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
    

4.1   สถานะความเสี่ยงการทุจริตโครงการ กิจกรรม ในระดับจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับการเฝ้า
ระวังและปรับปรุงกระบวนการ  

4.2    คาดหวังผลจากการด าเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ท าให้แนวโน้มการทุจริต  
คอร์รัปช่ันลดลง ส่งผลให้การจัดอันดับเรื่องคอร์รัปช่ันของประเทศไทยดีขึ้น ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย  ในสายตาของ
ประชาคมโลกดีขึ้น 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

กิจกรรม :  กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุกจริตในภาครัฐ วิเคราะห์และเผยแพร่แผนประทุษกรรม  
แผนปฏิบัติการด้าน : แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก    
แนวทางการพัฒนา :๒. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน        
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท.เขต ๑            
ผู้ประสานงาน :  นางสาวสินีนาฏ จิตอรุณ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ                                                              . 
ลักษณะการด าเนินงาน :   ด าเนินการ KM แผนประทุษกรรม เผยแพร่ ให้ความรู้ เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ รูปแบบการทุจริตในภาครัฐ  
1. วัตถุประสงค์   

วิธีการกระท าความผิด ท่ีมีผลการไต่สวนจนถึงท่ีสุด  ข้อมูลแผนประทุษกรรมประกอบ ขึ้นจากข้อมูล  
เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท.และพนักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน อธิบาย วิธีการในการกระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ข้อมูลเหล่าน้ัน
จะถูกแบ่งแยกเป็น หมวดหมู่ ซ่ึงจะช่วยพิสูจน์หรือค้นหา ลักษณะการกระท าความผิดท่ีได้รับการพิสูจน์ทราบแล้ว เพื่อน ามาเป็นข้อคิดเตือนใจ 
ให้ผู้ท่ีคิดจะกระท าผิด หรือผู้ที่อยู่ในองค์กร รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ เตือนใจและ เป็นจุดสังเกตในการเฝ้าระวัง  
2. วิธีการด าเนนิการ   เนื้อหาในการเตรียมการ เพื่อพิจารณาให้เกิดความส าเร็จของแผนประทุษกรรม  
2.1.   การแบ่งแยกประเภทอาชญากรรมเป็นหมวดหมู่ (Classification of corruption) ได้แก่ชนิดของอาชญากรรมโดยท่ัว ๆ ไปเช่นการ
ทุจริตในโครงการก่อสร้าง การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง การทุจริตทางการเงิน ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน ปลอมแปลงเช็ค การทุจริตใน
โครงการฝึกอบรม เป็นต้น  
2.2.  ประเภทของเหยื่อ (Person attacked) ได้แก่ ผู้ถูกหลอกลวงเข้าร่วมกระบวนการในการทุจริต ถูกหลอกใช้บัญชี ถูกยืมบัตรประชาชน 
ขอลายมือลายเซ็น แลกเงินเพียงเล็กน้อย  เป็นต้น ยังรวมถึงความใกล้เคียงของเหยื่อเช่น เป็นคนชรา เป็นเด็ก เป็นแม่บ้าน เป็นคนใกล้ชิด 
หรือคนภายใต้การบังคับ เป็นต้น  
3.3. ทรัพย์สินท่ีถูกประทุษร้าย (Property attacked) ได้แก่ชนิดของทรัพย์สินถูก ประทุษกรรม เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ เงิน เล่มเช็ค  
3 4. พฤติกรรมการกระท าผิด  วิธีการหรือขั้นตอน ในการกระท าผิด รวมท้ังผู้ร่วมก่อการ ผู้สมรู้ร่วมคิด ผู้สนับสนุน  ฯลฯ  
3.5.วัตถุประสงค์ในการกระท าผิด แลกกับเงินทอง ต าแหน่งหน้าท่ี หรือการได้รับการสนับสนุนในภายภาคหน้า  
3.6. ลักษณะเฉพาะ (Trade mark) ได้แก่ลักษณะพิเศษหรือลักษณะท่ีผิดปกติซ่ึง สามารถเห็นเด่นชัดว่ามีความแตกต่างจากการกระท า
ความผิดอื่น ๆ ท่ีเป็นคดีประเภทเดียวกัน ซ่ึงจะต้อง ศึกษาพฤติกรรมพิเศษหรือความแตกต่าง  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนนิงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๑ รายงานผลวิเคราะห์แผนประทุษกรรม   ไตรมาส ละอย่างน้อย ๑ เรื่อง  

กิจกรรมท่ี 2 เผยแพร่เข้าสู่ กิจกรรม KM ของ ป.ป.ท.  น าเสนอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   

กิจกรรมท่ี 3 รวมเล่มเป็นเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป  รวบรวม ส่ง กปก หรือ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จัดท าเอกสารเผยแพร่   

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
   

4.1   โดยปกติผู้กระท าความผิด จะพัฒนาวิธีการและเทคนิคในการด าเนินการ แต่การด าเนินการตามวิธีการเดิมท่ีผ่านมา ก็เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและ มักเกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบ จึงเป็นเหตุได้ต้องมีการศึกษา เพื่อดักจับและเฝ้าระวัง รวมถึงการกระตุ้นเตือน องค์กรหรือ
ผู้บริหาร ในการก ากับดูแลและเฝ้าระวัง  

4.2    คาดหวังผลจากการด าเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์แผนประทุษกรรม รวมท้ัง ผลของค าพิพากษา
ศาล ให้ทราบถึงการกระท าผิดและบทลงโทษเพ่ือเป็นการ กระตุ้นเตือนสังคม   
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต ๓ 

      
กิจกรรม :กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการ  
แผนปฏิบัติการดา้น : ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีประสทิธิภาพ        . 
แนวทางการพัฒนา : ๑. พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ   
                          ๒. ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ      . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ปปท.เขต ๓                  
ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวฐาน์วลิัญช์  ค านึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพเิศษ     
          ๒. นางสาวขวญัตา  แซ่โก นักสืบสวนสอบสวนสอบช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญ
การพิเศษ           
                   ๓. นางสาวตุลาภรณ์ พยุงสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป      . 
ลักษณะการด าเนินงาน :๑. หนังสอืติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด    
                             ๒. จัดเกบ็เป็นฐานข้อมูล ของส านักงาน ปปท.เขต ๓      
 
 
๑. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีการด าเนินการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีถูกกล่าวหา/ร้องเรยีน มีการกระท าผิดวินยั 
จริงหรือไม่  
 ๒. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ไดล้งโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท าผดิวินัยอย่างจริงจัง 
           ๓. เพื่อรับทราบปญัหาอปุสรรค การด าเนินการทางวินัย ของหน่วยงานต้นสังกัด   
 

๒. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. ธุรการคดีจัดเก็บสถติิข้อมูลคดขีองส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการ 
           ๒. นักสืบสวนสอบสวน/ผู้รับผิดชอบส านวน มีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหลังจากมีหนังสือแจ้งหน่วยงานแล้ว ๖๐ วัน และหลังจากนั้นทุก ๓ เดือน จนกว่าจะทราบผล 
 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ติดตามผลการด าเนนิการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที ่
ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีมติใหส้่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการ 

มีการตดิตาม ๑๐๐% ของเรื่อง ที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินการทางวินัย ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนา
มาตรการการด าเนินการทางวินัย 

มีมาตรการการก ากับตดิตาม 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ๑) หน่วยงานต้นสังกัดมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่กระท าผิด 
           ๒) ปปท. เขต ๓ ทราบปญัหาอุปสรรค การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนามาตรการการด าเนินการทางวินัย 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต ๓ 

      

กิจกรรม : การติดตามผลการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามมติชี้มูลความผิดของ คณะกรรมการ ป.ป.ท  
แผนปฏิบัติการดา้น : ๒.พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา : ๑. พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ   
                          ๒. ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ      . 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ปปท.เขต ๓                  
ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวฐาน์วลิัญช์  ค านึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพเิศษ     
           ๒. นางสาวขวัญตา  แซ่โก นักสืบสวนสอบสวนสอบช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญ
การพิเศษ           
                   ๓. นางสาวตุลาภรณ์ พยุงสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป      . 
ลักษณะการด าเนินงาน :๑. หนังสอืติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด    
                             ๒. จัดเกบ็เป็นฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมลูร่วมกับ กองบริหารคดี ส านักงาน ป.ป.ท.  
 

 

๑. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ได้ลงโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลว่ากระท าผิดวินัย 
 ๒. เพื่อให้มีการบังคับใช้ กฎหมายตามมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างจริงจัง 
          ๓. เพื่อรับทราบปัญหาอปุสรรค การด าเนินการทางวินัย ของหน่วยงานต้นสังกัด   
๒. วิธีการด าเนินการ 
          ๑. ธุรการคดี จัดเก็บสถิติข้อมูลคดีของส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติช้ีมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการ
ลงโทษทางวินัย  
 ๒. ธุรการคดีจัดท าหนังสือเพื่อติดตามสอบถามเสนอผู้อ านวยการส านักงาน ลงนามถึงผู้อ านวยการกองบริหารคดี 
หลังจากส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ๖๐ วัน 
          ๓. กรณีรับแจ้งจากกองบริหารคดี ว่าหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่แจ้งผลการด าเนินการ อนุกรรมการและเลขานุการ/พนักงาน 
ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบ มีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตามการด าเนินการ ของหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๓ วันหลังจากได้รับแจ้งจาก
กองบริหารคดี และหลังจากนั้นทุก ๑๕ วัน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการด าเนินการ 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ ติดตามผลการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามมติ 
ช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้นสังกัดด าเนินการ 

มีการตดิตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติชี้มลู 

กิจกรรมที่ 2 นักสืบสวนสอบสวน/ผู้รบัผิดชอบส านวนร่วมกันวิเคราะห์/
สังเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการทางวินัย ของหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อพัฒนามาตรการการด าเนินการทางวินัย 

มีมาตรการ การก ากับการด าเนินการทางวินัย  
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ๑) หน่วยงานต้นสังกัด มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิดและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงั 
          ๒) ปปท.เขต ๓ ทราบปัญหาอุปสรรค การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพัฒนามาตรการการด าเนินการทางวินัย 



ภาคผนวก 2 - 28 
 

 

แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต ๔ 

 

กิจกรรม :  ปปท.เขต 4 พบประชาชน              
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา: 1. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 

  2. ส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต 
งบประมาณ  ใช้งบประมาณปกติของส านักงาน 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ:   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน :   นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท์   08 5485 7708 
ลักษณะการด าเนินการ:   การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตส านึก และความร่วมมือในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแสการทุจริต  
๑. วัตถุประสงค ์
  ปัญหาการทุจริตที่เกดิขึ้นในปัจจุบนั จ าเป็นต้องไดร้ับการแกไ้ขโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐย่อมมผีลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และบางกรณีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน 
ต่อประชาชน โดยที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิที่พึงจะด าเนินการได้ตามกฎหมาย เพื่อแก้ไข้ปัญหาดังกล่าว ปปท. เขต 
4 จึงเห็นสมควรด าเนินมาตรการหรือกลไกในการป้องกันการทุจรติและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดให้มีการ
ส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาสังคม ปลุกจติส านึก สรา้งการรับรู้และพัฒนา 
องค์ความรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวงัและช้ีเบาะแสการทุจริต และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้กิจกรรมที่ช่ือ
ว่า ปปท. เขต 4 พบประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี ้
  1.๑ ส่งเสริมการรวมตัว และประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติและความเดือดร้อนของประชาชน 
  1.๒ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตส านึก การรับรู้ เฝ้าระวังและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
  1.3 เพื่อสร้างระบบป้องกันและการแจง้เตือนเพื่อยับยั้งการทุจรติอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. วิธีการด าเนินการ 
 2.1 ประชุมวางแผนกับผู้น าชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ก าหนดแผนงานและพื้นท่ีด าเนินกิจกรรม  
 2.2 การลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรม  

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  4.๑ เกิดการรวมตัว และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน 
  4.๒ ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ มีจติส านึกต่อต้านการทุจริตและรู้ช่องทางการ 
แจ้งเบาะแสการทุจรติ 
  4.3 การทุจริตในภาครัฐลดลง และความเดือดร้อนของประชาชนไดร้ับการแก้ปัญหาอยา่งทันท่วงที 
  4.4 เกิดมาตรการยับยั้งการทุจริตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน แผนงานด าเนินกิจกรรม และพื้นที่ด าเนนิการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู ้ เครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ การรับรู้ เฝ้าระวังและช่องทางการ

แจ้งเบาะแสการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์และรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินกจิกรรม และมาตรการยับยั้งการทุจริตที่มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต 6 

 
กิจกรรม : การเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจรติด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-

Learning)ของส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการดา้น : 1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ปลูกจิตส านกึ สร้างการรับรู้และพัฒนา

ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก                                
แนวทางการพัฒนา : 2. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับภาคประชาชน 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน               
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านกังาน ปปท. เขต 6 
ผู้ประสานงาน : นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ    โทรศัพท์     092-357-4605 
ลักษณะการด าเนินงาน : การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอบรมหลักสูตรของ

ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 
 
๑. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
 1.2 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไปประยุกต์ ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริต    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๒. วิธีการด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมสมัครเข้าอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 
100 คน สมัครเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินองค์
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลรายงาน ส านักงาน ปปท. เขต 6 มีการสรุปผลการด าเนินการเพื่อน า เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 4.1 ส านักงาน ปปท. เขต 6 มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
 4.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคด้านการป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐ และทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพในหน่วยงานและระดับพื้นท่ี 
 



ภาคผนวก 2 - 30 
 

 

แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต 7 

กิจกรรม : ประชุมพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ. 
แผนปฏิบัติการดา้น : การพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมปีระสิทธิภาพทางการพัฒนา :
 พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต 7                 . 
ผู้ประสานงาน : นางนรินยา  สุภาพพูล   
ลักษณะการด าเนินงาน : จัดประชุมเพื่อด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ                           . 
 
 
๑. วัตถุประสงค ์
1.1  เพื่อก าหนดและปรับปรุงขั้นตอนวิธีการด้านการด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
1.2 เพื่อเสรมิสร้างการบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแกผู่้บังคบับัญชาหรือผูม้ีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
 
๒. วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง     
       
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเพื่อด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน
การด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
    

สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
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กิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต 7 

 
กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพ 
แผนปฏิบัติการดา้น : บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทางการพัฒนา : ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต 7                 . 
ผู้ประสานงาน : นางนรินยา  สุภาพพูล   
ลักษณะการด าเนินงาน : จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางบูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
  
๑. วัตถุประสงค ์
   1.1 เพื่อก าหนดและปรับปรุงขัน้ตอนวิธีการในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   1.2 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 
๒. วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง    
        
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome) มีแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจา้หน้าท่ี ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
                          . 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต 7 

 
กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แผนปฏิบัติการดา้น : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  
ทางการพัฒนา : พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการคด ี
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต 7                 . 
ผู้ประสานงาน : นางนรินยา  สุภาพพูล   
ลักษณะการด าเนินงาน : จัดประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบรหิารจัดการคด ี
 
๑. วัตถุประสงค ์
     1.1 เพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
     1.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการคดี 
 
๒. วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง           
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบรหิาร
จัดการคดี  

มีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome) มีแนวทางการพัฒนาระบบบรหิารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต 7 

 
กิจกรรม : การจัดการความรู้  (Knowledge management : KM) ของส านั กงาน ป.ป.ท.เขต 7  เพื่ อมุ่ งสู่ องค์ กรสมรรถนะสู ง  
(High performance organization) 
แผนปฏิบัติการดา้น : การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท.เขต 7                 . 
ผู้ประสานงาน : ว่าท่ีร้อยโท เอกชัย  สอนบุญชู  
ลักษณะการด าเนินงาน : มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร                       
 
 
๑. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรม 
1.2 เพื่อบุคลากรมีช่องทางในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
1.3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
๒. วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง  
          
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ มีกิจกรรมเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และช่วยในการศึกษา พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

เกิดกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรมีช่องทางในการเรียนมากยิ่งข้ึน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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แบบกิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ปปท. เขต ๙ 

 
กิจกรรม : ประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีทุจรติ        
แผนปฏิบัติการดา้น : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมอือาชีพเพื่อรับการเปลีย่นแปลง    
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ                                              . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดี ส านักงาน ปปท.เขต 9                        
ผู้ประสานงาน : นางสาวสายใหม  สุขมณี           
ลักษณะการด าเนินงาน : การประชุม           
 
 
๑. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ กฎ ระเบียบข้อปฎิบตัิเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานกระบวานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ไต่สวนข้อเท็จจริง 
 1.2 เพื่อบรูณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานผูต้รวจสอบ ศาล อัยการ ส านักงาน ป.ป.ช.และพนักงานสอบสวน 
 1.3 เพื่อให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและไตส่วนข้อเท็จจริงเกิดความรวดเร็วเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๒. วิธีการด าเนินการ 
 2.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
 2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 จดัการประชุม 
 2.4 สรุปผลการประชุม 
 
๓. กิจกรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  จัดประชุมประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินคดีทุจริต 

ข้าราชการ ส านักงาน ปปท.เขต 9 /ส านักงาน ป.ป.ช.
ส านักงานอัยการคดีทุจริตภาค 9 /ศาลอาญาคดีทุจริต/
พนักงานสอบสวน 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  การปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและไตส่วนข้อเท็จจริงเกดิประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา 
 




