
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

มกราคม  256๔ 



๒ 

 

 
บทน า 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด าเนินการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบในการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และ 
เป็นข้อมูลในการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ต่อไป 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส านักงาน ป.ป.ท. 
มกราคม  256๔ 

  

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑ 

 

สารบัญ 

รายการ หน้า 
วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

3 

ผังความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 / ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บท/แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตฉิบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 256๕) /แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / แผนปฏิบัติการ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับ ยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. 

5 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน  7 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่๑   8 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2   15 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 17 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ๓2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 ๓3 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ๓4 
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รายการ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 38 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 39 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 45 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 46 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 47 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 ๕1 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 53 
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๓ 

 

ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

วิสัยทัศน์  
“องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครฐั เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 

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

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

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

๓. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หมายถึง การด าเนินการอย่างบูรณาการเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นที่ประจักษ์ ให้คะแนนดัชนี การรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน และ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น 
6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission) 
 

“ชื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 
 

เป้าประสงค์ 
 
“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรง

ของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 
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ผังความเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 /ยุทธศาสตร์ชาติ  /แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-256๕)/ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

และแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปีของส านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2563-๒๕๖5  
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วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การบริหารจัดการของ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนโดยเฉพาะการ 
ปฏิบัต ิหน้าที่ด้วยความ ซ่ือตรง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลย
พินิจโดยสุจริต ภายใต้ กรอบธรรมาภิ
บาลและการกากับกิจการที่ดี 

อย่างแท้จริง 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ท่ี ๖ ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายภาพรวม : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย : ๑.ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ๒.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

บูรณาการการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคสว่นในการตอ่ต้านการทุจริต 

พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครอง
พยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงาน
การข่าว 

ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ท า ง า น ที่ มี 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้
และส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในทุกภาคส่วน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 แ
ผน

พัฒ
นา

เศ
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วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 
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พัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้
กฎหมาย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
และสมรรถนะบุคลากร เพื่อมุ่ งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อ
พบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมมาตรการ 
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ
ให้ ป ระชาชนสามา รถ เ ข้ า ถึ งและ
ตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน 
การทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่
เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกข้ันตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟ้องศาล พิพากษา)ท้ังแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาคโดยเฉพาะมี
การจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจนเร่งรัดการ
ติดตามน าทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระท าผิดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมาย
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ ในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้
ประเทศไทย 

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

ปะเด็น ๒๑ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ การปราบปรามการทุจริต 

๕ 

ท่ี ๑ ด้านความม่ันคง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน    ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ         

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๕ (แผน) 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ :  

ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงขึ้น** คะแนน ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   

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

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

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

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ :  ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ ๑   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/แผนการปฏิรูประเทศ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฏิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๑ ป้องกัน/เฝ้าระวัง 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๘ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ทุกภาคส่วนได้รับการปลูก
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม
จริ ยธรรม ไม่ยอมรับและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ กปก. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

2.๔๙๙๒ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคม  

จ านวน 1,500 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงาน 
ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วม
กิจกรรมกับส านักงาน ป.ป.ท. ร้อยละ 8๕ ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
- เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม  
ที่เข้าร่วมโครงการ 
- เชิงคุณภาพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Post Test  
 

กปก. 
เขต 1-9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑๐ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
(งบบูรณาการ) 

8.5750 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม 

จ านวน ๑,200 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนในการรณรงค์ต่อต้าน 
การทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคม เกิดการตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิด
จากการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 8๕ ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  มี
ความรู้ความเข้าใจในภัยการทุจริต และมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ 
- เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- เชิงคุณภาพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Post Test  

กปก. 
เขต 1-9 

๑.3 โครงการ การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้าน
การทุจริต 
(โครงการส าคัญของส านักงาน 

ป.ป.ท.) 
 
(งบยุทธศาสตร์) 

๑๕.๔๐๐๐ ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน 
ประชาสังคม 
สื่อมวลชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (Output)  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๘ กิจกรรม/
โครงการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงมีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

สลธ. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต อันจะน าไปสู่การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ 
การทุจริต และเกิดความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสังคม 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ   จ านวนช่องทางที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
- เชิงคุณภาพ   
๑) ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านการทุจริต  
๒) ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
มีทัศนคติไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต 
๓) ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
วิธีวัดผลโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑.4 โครงการปลูกจิตส านึกและ
สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ 
“บัณฑิตใหม่สู่วัยท างาน” 
 
(งบบูรณาการ) 

3.0000 นักศึกษาจากสถาบนัการศึกษา 
๑,๐๐๐ คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (Output)  
นักศึกษาได้รับการปลูกจิตส านึก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
นักศึกษามีภูมิคุ้มกันการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกัน 
การทุจริต และความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วัยท างานอย่างโปร่งใสและสุจริต 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ   จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน 

กปก. 
เขต 1-9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑๒ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
วิธีวัดผลโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
1.5 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
 
(งบพื้นฐาน) 

0.2000 บุคลากรในส านักงาน  ป.ป.ท. 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ภาคเอกชน หรือ 

ประชาชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม  และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน 

จ านวน 1 ชุด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน 

ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน 

หรือประชาชน จ านวน 1 ชุด 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ศปท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.6 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
“ไทยไร้ทุจริต” 
 
 
(โครงการส าคัญของส านักงาน 

ป.ป.ท.) 
 
(งบยุทธศาสตร์) 

๒๐.๐๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน 

ประกอบด้วย 
เด็กและเยาวชน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มประชาชน 

และเอกชน 
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
- หลักสูตร “คนไทยไร้ทุจริต” จ านวน ๑ หลักสูตร 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน “คนไทยไร้ทุจริต” 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้ผ่านการอบรมมีภูมิคุ้มกันและน า 
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกในสังคมไทย 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ   
๑) จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน “คนไทย 
ไร้ทุจริต” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (จากเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ คน) 
๒) มีฐานองค์ความรู้หลักสูตร “คนไทยไร้ทุจริต” จ านวน ๑ หลักสูตร  
- เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
“คนไทยไร้ทุจริต” ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรตาม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน “คนไทยไร้ทุจริต” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
วิธีวัดผลโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

กปก. 
เขต 1-9 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต  
แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
- ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ป้องกันการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ป้องปราม 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานของรัฐบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
โอกาสการทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐลดลง 
 

 

1. ระดับความส าเร็จของการของการด าเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัด 
การรับรู้การทุจริต  
ระดับ ๑ วิเคราะห์แนวทางการด าเนินการเพื่อยกระดับค่า CPI 
ระดับ ๓ น าเสนอมาตรการและแนวทางการยกระดับค่า CPI ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ระดับ ๕ น าเสนอมาตรการและแนวทางการยกระดับค่า CPI ต่อนายกรัฐมนตรี 

ระดับ 5   กยผ. 

๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตาม
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด ๗๖ จังหวัด ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก ากับ ติดตาม 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนน 

ขึ้นไป) 

กปก. 

๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งาน
วิชาการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/ปัจจัยการทุจริต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 จัดท ามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการ 
ระดับ 5 น าเสนอรายงานผลการศึกษามาตรการฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ระดับ ๕ กปก. 

๔. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ กบค. 
๕. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง 
 
 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ กบค. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๖. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ระดับ ๑  พัฒนาเพ่ิมทักษะให้ความรู้หน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 
ระดับ ๓  หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและมีการรายงาน
ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕  หน่วยงานภาครัฐมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 
 

ระดับ ๕ กอท. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการท างานที่มีธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 โครงการอบรมสั มมนา 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว ม มื อ และ 
บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 
 

0.3000 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เกิดความร่วมมือในการจัดท าแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการบูรณาการข้อมูล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
- เชิงคุณภาพ  มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และแนวทางการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

ศทส. 
 

 

 

 

 

 

2 . ๒  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
 

7.0000 บุคลากรภาครัฐ ๑๔๔ หน่วยงาน เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
หน่วยงานภาครัฐมีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน/
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
 

กปก. 
กปท. 1 - 5 
เขต 1 - 9 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(งบบูรณาการ) 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ในการยกระดับค่าคะแนน ITA ของหน่วยงานให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
- เชิงคุณภาพ  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน 
2.๓ การด าเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention against 
Corruption: UNCAC) 
 
 
 
 

- หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและได้แนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปปฏิบัติ   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีแนวทางให้หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
ไปปฏิบัติ โดยน าเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณา จ านวนอย่างน้อย 1 แนวทาง 

กตท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภาพ หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. น าแนวทาง 
ที่เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาไปปฏิบัติ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
มีแนวทางให้หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. น าไปปฏิบัติ   

2.๔ การพัฒนามาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถเป็นสมาชิก
ขององค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
Organization For Economic 
Cooperation and Development  
: OECD 

- หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  

หน่วยงานอิสระ  
และองค์กรนอกภาครัฐ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถสนับสนุนข้อมูลแก่องค์การเพื่อ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างครบถ้วน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น าข้อมูล 
ที่ ได้จากส านักงาน ป.ป.ท. ไปวิ เคราะห์และจัดท ารายงาน 
ทางวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศ
ไทย (Thailand Integrity Review) ระยะที่ 2 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าส่งข้อมูลจาก 
การส ารวจแบบสอบถาม จ านวน 4 ประเด็น ใ ห้องค์การ  
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
- เชิงคุณภาพ  มีการเผยแพร่รายงานทางวิชาการ เรื่อง การ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity 
Review) ระยะที่ ๒  
วิธีการวัดผลโครงการ รายงานทางวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) 
ระยะที่ ๒ 
 

กตท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

0.2500 บุคลากรใน 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน  ป.ป.ท.  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน  ป.ป.ท. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 1 ฉบับ 
-เชิงคุณภาพ มีการน าแผนไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน 

ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 

ศปท. 

2.6 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 

0.3๕00 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนในพื้นที่รบัผิดชอบ 

ของส านักงาน ปปท. เขต 8 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีช่องทางที่หลากหลายในการ
เผยแพร่ ขั้นตอน หรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับประชาชนในการ
ติดต่อราชการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการติดต่อราชการของส่วนราชการ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 

ปปท.  
เขต 8 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๒๑ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยงาน และแต่ละหน่วยมีช่องทางในการเผยแพร่ ขั้นตอน หรือ
กระบวนงานที่เกี่ยวกับประชาชนในการติดต่อราชการผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ให้เข้าถึงภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
- เชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในการติดต่อราชการของ
ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับ พอใจมาก - มากที่สุด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
วิธีการวัดผลโครงการ   
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  

2.7 การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผล
การปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผ่าน เว็บไซต์ 

- หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท.  
ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง 
- เชิงคุณภาพ ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลแผน/ผล 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผ่านเว็บไซต์ 
 

กยผ. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้อง 
ระดับ 3 วิเคราะห์สรุปผล โดยผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ระดับ 5 ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ  
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 

๒.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิ จิทั ล เพื่ อก ากับติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เบาะแสการทุจริตและ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 
(โครงการส าคัญของส านักงาน 
ป.ป.ท.) 
 
(งบยุทธศาสตร์) 

16.41๑๐ ภาคประชาสังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ด าเนินการดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการก ากับ ติดตามการด าเนินการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๒) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการก าหนด
นโยบายและตัดสินใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เบาะแสและ 
การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ศทส. 
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๒) การบูรณาการช่องทางและก ากับติดตามงาน สร้างการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้หน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ 
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีชุดข้อมูลในภารกิจหลักที่สามารถเปิดเผย
ผ่าน platform กลางภาครัฐได้ อย่างน้อง 1 ชุดข้อมูล 
2) มีช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยม (platform) 
อย่างน้อง 1 ช่องทาง 
- เชิงคุณภาพ  
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการ
ทุจริต รองรับการติดตามสถานะและผลการด าเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยไม่
เลือกปฏิบัติระบบ 
2) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ก ากับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
วิธีการวัดผลโครงการ 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๒ .๙  โ ค ร ง ก า รพัฒน า ระบบ
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ระยะที่ 1 
 

12.1990 คณะกรรมการอ านวยการ 
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาต ิ
และส่วนราชการต่าง ๆ 

ผ่าน ศปท. ในการด าเนินการ 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการปฏิบตังิาน 
การก ากับ ติดตามการด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐของ ศอตช. 

ศทส. 
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(งบบูรณาการ) การทุจริตในภาครัฐ ๒) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย
และตั ด สิ น ใ จ ในกา รป้ อ ง กั น และปราบปรามกา รทุ จ ริ ต 
ในภาครัฐของ ศอตช. 
3) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศอตช. และรัฐบาลเพื่อใช้
วิเคราะห์และด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
๑) กระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) การบูรณาการช่องทางและก ากับติดตามงาน สร้างการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้หน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเพื่อระบบสนับสนุน ศอตช. ในการ
ก ากับติดตามงานผ่าน ศปท. อย่างน้อย 1 ระบบงาน 
2) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการสนับสนุนการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ของคณะกรรมการ ศอตช. อย่างน้อย 1 การรายงาน 
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- เชิงคุณภาพ  
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางการก ากับติดตามงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความรวดเร็ว  
เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยไม่เลือกปฏิบัติ 
2) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน 
การก ากับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
2.๑๐ โครงการศึกษาและพัฒนา
งานวิชาการด้านการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 
 
(งบบูรณาการ) 

2.5000 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น 

นักวิชาการ 
ประชาชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
- มีผลงานศึกษาทางวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการน าเสนอผลงานศึกษาทางวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนผลงานศึกษาทางวิชาการด้านการป้องกัน 
การทุจริตไม่น้อยกว่า 14 เร่ือง 
- เชิงคุณภาพ น าเสนอรายงานผลงานศึกษาทางวิชาการ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลงานศึกษาทางวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต 

กปก. 
กปท. 1 - 5 
เขต 1 - 9 
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2.1๑ โครงการขับเคลื่อนการ 
จัดท าและด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 
 

- หน่วยงานภาครัฐ 
ระดับกรม และจังหวัด 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
หน่วยงานของรัฐระดับกรม และจังหวัด มีการรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตมายังส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานของรัฐระดับกรม และจังหวัดมีแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตที่ใช้ในการด าเนินงานที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  หน่วยงานของรัฐระดับกรม และจังหวัด มีการจัดท า
และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบมายัง
ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภาพ หน่วยงานของรัฐระดับกรม และจังหวัด มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายงานการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม 
วิธีการวัดผลโครงการ  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

กอท. 

๒.๑๒ โครงการ “ขับเคลื่อนระบบ
เฝ้าระวังการทุจริตเชงิรุกใน
หน่วยงานภาครัฐ” 
 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
 
(งบบูรณาการ) 

๑๒.๐15๐ 1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในส่วนกลาง 
2. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในส่วนภูมิภาค   
๓. ผู้แทนภาคเอกชน/นิติบุคคลที่เข้า
ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เป้าหมายผลผลติ (OUTPUT) 
- จ านวนเรื่องที่ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามตัวชี้วัด 
- จ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายผลลัพธ ์(OUTCOME) 
- ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริต ป้องปราม
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย “คลินิกส่งเสริมธรรมา 

กปก. 
เขต ๑ – ๙ 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้สังเกต 
การณ์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
๕. ภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๖. ศปท.จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
(๗๖ จังหวัด) 

 

ภิบาลต่อต้านทุจริต” ส านักงาน  ป.ป.ท. ในพื้นที่ทั่ วประเทศ  
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเรื่องที่ก าหนด 
- การทุจริตในภาครัฐลดลง  ประชาชนมีความพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 
- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอันเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
- กระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน และป้องปรามการทุจริตเชิงรุก 
ในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และ 
เห็นผลเป็นรูปธรรม 
- ศปท. จังหวัด สามารถการสกัดกั้น หรือระงับยับยั้งการทุจริต 
ในจังหวัดได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
- เจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวรการต่อต้านการทุจริต  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1) ได้จังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ไม่น้อยกว่า 18 จังหวัด 
2) ท าการเฝ้าระวัง  ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่า 9 เร่ือง 
๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ที่เข้าร่วมเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของ
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อรับใบประกาศนียบัตร 
4.) ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภายใต้หลักสูตรบรรษัทภิบาล
ต่อต้านการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80   
5) ศปท. จังหวัดมีการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
จาก 76 จังหวัด 
- เชิงคุณภาพ 
ส านั กงาน  ป .ป .ท .  น า รูปแบบการ เฝ้ า ระวั งและป้องกั น 
การทุจริตเชิงรุก ไปขยายผลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต ในพื้นที่ ปปท. ที่รับผิดชอบ เขต 1 - 9 และส านักงาน 
ป.ป.ท. ให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนผ่าน  ศปท.จังหวัด ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกแบบบูรณาการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รวมถึงภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาล
ต่อต้านการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ   
สรุปรายงานผลการด าเนนิโครงการ 

๒ .๑๓  โ ค ร ง ก า รป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๐.3๐00 
 

หัวหน้าหรือรองหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือ

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ ศปท. การด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี 

กอท. 
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ประพฤติมิชอบในภาครัฐของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) 
 
(โครงการส าคัญของส านักงาน 
ป.ป.ท.) 
 
(งบบูรณาการ) 

ที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานของ ศปท. 
ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน  
ที่อยู่ในสังกัดหรือก ากับดูแลของส่วน

ราชการที่มีการจัดตัง้ ศปท.  
ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงาน ป.ป.ท.  
รวมจ านวน 200 คน 

แผนการปฏิรูปประเทศ หรือแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒) ทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานของ ศปท. หรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือ
ก ากับดูแลของส่วนราชการที่มีการจัดตั้ง ศปท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ศปท. แต่ละแห่งหรือผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแ ละ ใ ห้ สอดค ล้ อ ง กั บ ลั กษณะ 
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิ งปริ มาณ   มี ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  ๘๐  
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ  ร้อยละ ๘๐ ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้   
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2.1๔ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) 
 
(งบยุทธศาสตร์) 

10.0000 หน่วยงานภาครัฐ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
รายงานผลการศึกษาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในแต่ละแหล่งข้อมูล 
ที่ใช้ประกอบการจัดท าคะแนน CPI ประจ าปี และรายงานสรุปผล
การคาดการณ์แนวโน้มคะแนน CPI ประจ าปีและข้อเสนอแนวทาง
และมาตรการในการขับเคลื่อนให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยสูงขึ้น 

กยผ. 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
มีฐานข้อมูลแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตประจ าปี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ  ได้รายงานผลการศึกษาเป็นรายไตรมาสและรายงานสรุป
ประจ าปี  
- เชิงคุณภาพ  มีแนวทางในการขับเคลื่อนที่ เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๒.๑๕ โครงการการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ท.  
 
(งบพื้นฐาน) 

0.1311 บุคลากร 
ภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภายในส านักงาน  ป.ป.ท. สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีกระบวนการท างานที่มีธรรมาภิบาลสามารถ
ป้องกันหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ  ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวน 1 แผน 
- เชิงคุณภาพ  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ศปท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.16 โครงการขับเคลื่อนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิง
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการขนาดใหญ่ 
 
(งบบูรณาการ) 

4.0600 หน่วยงานภาครัฐ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง  หรือโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ  หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
- เชิงคุณภาพ  รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มี
โครงการตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานผลการด าเนินการ 

กยผ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต  
แนวทางการพัฒนา ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๑ ป้องกัน/เฝ้าระวัง 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สร้างการบูรณาการการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและเอกชน
ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม 
ต ร วจสอบก า ร ทุ จ ริ ต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
การทุจริต 
 

ร้อยละ ๙๐ 
(จาก ๑,000 คน) 

กปก. 
 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ระดับ 1  มีการจัดท าหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ระดับ 3 พัฒนาเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญให้เครือข่ายภาคประชาสังคมในการแสวงหา
หลักฐานและแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต 
ระดับ 5 เครือข่ายภาคประชาสังคมแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

ระดับ 5 กปก. 

๓. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ  ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับ 
นักลงทุนชาวต่างชาติรับเรื่องไว้และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 
 

ร้อยละ ๙0 กตท. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมและเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ  
3.1 โครงการเสริมสร้างและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ ค รื อ ข่ า ย 
ภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 
 
(งบบูรณาการ) 
 

๙.0๒1๑ 
 

เครือข่ายภาคประชาสงัคมของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 

และกรุงเทพฯ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เครือข่ายภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในระดับ G ระดับ P 
และระดับ S ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน เฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการป้องปรามการทุจริตครอบคลุมทุกระดับและทุกพื้นที่ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้รับการอบรม 
ในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
หลักสูตร 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าร่วม
โครงการ มีองค์ความรู้และผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจตาม
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

กปก. 
เขต 1-9 

3.2 โครงการบริหารจัดการ 
ศู น ย์ ป ร ะส าน ง าน เค รื อ ข่ า ย 
ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ต่ อ ต้ า น 
การทุจริต  

5.3600 ภาคประชาสังคมของส านักงาน 
ปปท. เขต 1-9  
และกรุงเทพฯ 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมา 
ภิบาลและต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัด 
 

กปก. 
เขต 1-9 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(งบบูรณาการ) 
 
 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ศูนย์ประสานงานฯ มีการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ในการต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัดครบ ๗๖ จังหวัด  
- เชิงคุณภาพ ศูนย์ประสานงานฯ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 
การทุจริต ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมต่อศูนย์ 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานผลการด าเนินโครงการ  

๓.3 โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. 
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ทุ จ ริ ต  “ PACC 
Connect 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
 
(งบบูรณาการ) 

๖.๘๖๓๕ ประชาชนจากทุกภาคส่วน เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๑) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
๒) ส านักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางการแจ้งเบาะแส การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน การกระจายข่าวสารการทุจริตในเครือภาคประชาชนและ
สังคม 
๓) มีข้อมูลเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
๑) ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สนับสนุนเพื่อก าหนดนโยบาย  การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  
๒) ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

กปก. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓) ส านักงาน ป.ป.ท. มีช่องทาง กลไกที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
เครือข่ายเพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต ผา่น “PACC Connect”  
- เชิงคุณภาพ  เรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต  “PACC 

Connect” ได้รับการด าเนินการ  
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

3.4  โครงการ “ส่งเสริมการ
รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต” 
 
(งบบูรณาการ) 

0.3000 เครือข่ายภาครัฐ เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
กิจกรรมการรวมตัวกันของเครือข่ายภาครัฐเพื่อต่อต้านการทุจริต 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เครือข่ายภาครัฐมีศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ปีละ ๓ คร้ัง 
- เชิงคุณภาพ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ปปท. เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ 
3.5 โครงการประชาสัมพันธ ์
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับ 
นักลงทนุชาวต่างชาต ิ
 
(งบบูรณาการ) 
 

0.๗000 ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ
และผู้ที่เก่ียวข้องในระดับ
กระทรวง กรม จังหวัด
สถาบนัการศึกษา และ

หน่วยงานภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง 
เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับ
นักลงทุนชาวต่างชาติ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
นักลงทุนชาวต่างชาติมีความรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ  

กตท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๓๗ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นตน้
รวมถึงตัวแทนภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 

เช่น สภาหอการค้าตา่งประเทศ
ประจ าประเทศไทยผู้แทน

สถานทูตต่างประเทศประจ า
ประเทศไทยนักลงทนุต่างชาติ 

เป็นต้น  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 คน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด (100 คน) 
- เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรับรู้
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับ 
นักลงทุนชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
แบบทดสอบความรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๓๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๑ และ ๕ 
ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง และ ด้านการปราบปราม 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๓๙ 

 

  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้
ป ร ะชาชนรวมตั ว กั น
ต่อต้ านและชี้ เ บา ะแส  
โดยได้รับการคุ้มครอง
ตามที่สิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ชี้เบาะแสหรือพยานใน
ค ดี ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

1. ระดับความส าเร็จของการน าข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับ ๑ ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 จัดท าร่างแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว 
ระดับ 3 เสนอร่างแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว เพ่ือให้เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา 
ระดับ 4 น าแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวไปใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผล 

ระดับ 5 กอท. 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ขอรับการคุ้มครองพยาน 
 

ร้อยละ 8๕ กอท. 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๔๐ 

 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบงานคุม้ครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแส 
4.1 โครงการบูรณาการงาน
คุ้ มครองพยานกับหน่ วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
 
(งบบูรณาการ) 

0.๓500 
 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  
ที่ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน และ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีกิจกรรมที่น าไปสู่การบูรณาการงานคุ้มครองพยานร่วมกัน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานคุ้มครอง
พยาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีกิจกรรมที่น าไปสู่การบูรณาการงานคุ้มครองพยาน 
- เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบูรณาการงานคุ้มครองพยานร่วมกัน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กอท. 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยานผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตในภาครัฐ 
4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งข่าวด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
(งบยุทธศาสตร์) 
 

0.4700 เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
และประชาชนทัว่ไป  

 (ครั้งละ ๖๐ คน รวม ๑๒๐ คน) 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชน ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการการรวบรวมข้อมูล 
และวิธีการด าเนินการ ในการแจ้งเบะแสการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๔๑ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ประชาชนมีความตื่นตัวในการแจ้งเบาะแส และมีข้อมูลเชิงลึก 
 มีการเก็บรายละเอียดพยานหลักฐานการทุจริตได้รอบด้าน  
เพื่ อน า ไปประกอบการตรวจสอบและไต่สวนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
- เชิงคุณภาพ  ผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการการเก็บรายละเอียด
พยานหลักฐานการกระท าทุจริตได้รอบด้าน ครบถ้วน ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการแจ้งเบาะแสเก่ียกับการทุจริต 
วิธีการวัดผลโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดา้นการคุ้มครอง
พยานของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพืน้ฐาน) 
 
 

0.3000 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานคุ้มครองพยาน  

จ านวน 100 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานคุ้มครองพยานน าความรู้ที่ได้ 
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ 
สภาพของพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่ได้ยื่นค าร้องขอคุ้มครอง 
ในคดีทุจริตในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน จ านวน ๑๐๐ คน  

กอท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภาพ ผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานคุ้มครองพยานได้
อย่างถูกต้อง 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.4  โครงการ “ประสานงานและ
บูรณาการงานคุ้มครองพยานตาม
มาตรการเบื้องต้น” 
 
(งบบูรณาการ) 
 
 
 
 

0.7500 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองพยาน  

และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
รวม 100 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีแนวทางในการประสานงานและบูรณาการงานคุ้มครองพยาน
ตามมาตรการเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เกิดการประสานงานและบูรณาการงานคุ้มครองพยานตาม
มาตรการเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประสานงานและบูรณาการงานคุ้มครองพยานตาม 
มาตรการเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

กอท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระท าทุจริตในภาครัฐ 
4.5 โครงการ “ศูนย์บูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 
 
(งบบูรณาการ) 

๙.๕๘๓3 หน่วยงานรัฐ  
เจ้าหน้าที่รัฐ  

ประชาชนกลุ่มธุรกิจองค์กรเอกชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
๑. จัดตั้งศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต 
ในจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นในส านักงาน ปปท. 
เขต ๙ 
๒. บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓. ประมวลและวิ เคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริต
และประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-  เชิ งปริมาณ  จ านวนเรื่ องที่ รายงานเสนอ เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. จนน าไปสู่การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐทางปกครองทางวินัย และทางอาญา 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละผลการด าเนินการทางวินัยปกครองและ
อาญาจากจ านวนเรื่องการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต้ที่เสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

ปปท. เขต ๙ 
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กลยุทธ ์
งบประมาณที่

ขอรับการ
จัดสรร 256๕ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.๖ โครงการบูรณาการข้อมูล
การข่าวร้องเรียนแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ประชาชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
พัฒนาแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
แนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีการพัฒนาแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลการข่าวไปใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
- เชิงคุณภาพ สามารถน าแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
การข่าวมาใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานการติ ดตามและประ เมินผลการน าแนวทาง/
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวไปใช้ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

กอท. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๕ ด้านการปราบปราม 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ ไต่สวนและ
บังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเป็นธรรม 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ ๑ ทบทวนเพื่อหาแนวทางการพิจารณา  
ระดับ 2 วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล  
ระดับ ๓ ประชุมหารือคณะอนุกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ 4 รับฟังความคิดเห็น 
ระดับ ๕ รายงานผลการทบทวน กฎหมายล าดับรองน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ ๕ กกม. 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  จากข้อมูลที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงาน 
ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ 
ระดับ ๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะห์ 

ระดับ 5 กอท. 

๓. ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
เสร็จ** 

ร้อยละ 8๕ กบค. 

 ๔. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ  
ที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน** 

ร้อยละ ร้อยละ ๒๕ กบค. 

 ๕. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลบั** ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

กกม. 
กบค. 
กยผ. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

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

- ผู้บริหาร  
ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
รายงานผลการประชุมเพื่อทบทวนกฎหมายล าดับรองน าไปสู่การปฏิบัติได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
กฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับการทบทวน
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  รายงานผลการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการหรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
- เชิงคุณภาพ กฎหมายล าดับรอง ได้รับการทบทวนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

กกม. 

๕.๒ โครงการ “พัฒนาและปรับปรุง 
กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ” 
 
(โครงการส าคัญตามมติ ครม.) 

0.๖000 เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 
จ านวน 100 คน 

 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
มีรายงานสรุปผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย 
 

กกม. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๔๘ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
(งบยุทธศาสตร์) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ  
มีกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน ท าให้การพิจารณาตรวจสอบไต่สวนคดีทุจริตมีความรวดเร็วและ 
เป็นธรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มข้ึน 
วิธีวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
5.๓ โครงการการยกระดับการ
ด าเนินการตามมาตรการทางวินัย 
ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 

-  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกหน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
- มีรายงานผลการรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมีการยกระดับให้   

กอท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๔๙ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ มีการรายงานผลการรับรายงานผลการด าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท า
ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
หรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้องเดือนละ 1 คร้ัง 
-เชิงคุณภาพ การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
มีการยกระดับให้ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
วิธีการวัดผลโครงการ  
มีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้น  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
จากข้อมูลตามที่ได้รับรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทุกไตรมาส ในปีงบประมาณ 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี/ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 

 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
แผนย่อยด้านการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

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

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๑ – ๖  
ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๑ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

256๕ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและระบบการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล และ
สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับ 3 ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
ระดับ ๕ ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 5 กพร.  
 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 

ร้อยละ ๙0 สลธ. 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการองค์กร 
ระดับ ๑ การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ระดับ 2 จัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการ
องค์กรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๓ ผู้บริหารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือบริหารจัดการองค์กร 
ระดับ 4 ด าเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อก าหนดในโครงการแล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการองค์กร 

ระดับ 
 
 

5 ศทส. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๒ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 ๔. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่
ประชาชน 
ระดับ ๑ ส านักงาน ป.ป.ท. มี (ร่าง) แผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของ
ส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบาย
การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน 
ระดับ ๓ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่
ประชาชนของส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน 
ระดับ ๕ ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่
ประชาชนของส านักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน มากกว่า ร้อยละ 80  

ระดับ 5 สลธ. 

 5. ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนน 85 ศปท. 
 ๖. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง** 

(จ านวนเรื่องที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัยฐานทุจริต ลดลง (วินัย)  
ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ สลธ. 

 ๗. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง** 
(จ านวนเรื่องที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ที่กระท าการทุจรติ และส านักงาน ป.ป.ท. สง่เรื่องให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ลดลง (อาญา) 

ร้อยละ ร้อยละ ๑๐ สลธ. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มีประสทิธภิาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมมีสมรรถนะสูง 
6.1 โครงการติดตามประเมินผล
ส านักงาน ปปท. เขต 1-9  
 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

0.๔600 เจ้าหน้าที่  
ข้าราชการภาครัฐ และ

ประชาชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลทราบข้อดี ข้อเสียของหน่วยงาน
ตนเองและน าข้อเสียไปแก้ไขการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างสูงสุดรวมถึงผู้บริหารสามารถน าข้อมูลของการติดตาม
และประเมินผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์กรต่อไป  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๕ เขตพื้นที่ 
-เชิงคุณภาพ รายงานผลการติดตามการด าเนินงานของ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 
พร้อมข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่น าเสนอต่อผู้บริหาร 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการติดตามการด าเนินงานของ ป.ป.ท. เขตพื้นที่  

กยผ. 

6.2 โครงการสั มมนา  เรื่ อ ง
นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 

2.0480 ข้าราชการ 
และบุคลากร 

ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
จ านวน 300 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ไม่น้อยกว่า 300 คน 
เชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีกรอบทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท. และน านโยบายที่ได้แปลงแผนสู่การปฏิบัติต่อไป 

กยผ. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๔ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท 
3.หน่วยงานในสังกัดมีกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและค าของบประมาณ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๖ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ไม่น้อยกว่า 300 คน 
-เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

6.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 

0.๗000 บุคลากรในส านักงาน
ป.ป.ท. 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
รายงานผลการพัฒนาองค์กร 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์กรผ่านเกณฑ์ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ PMQA ๑ รางวัล 
- เชิงคุณภาพ   ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA 
วิธีการวัดผลโครงการ  
ผลคะแนนการประเมินองค์กร ๔.๐ ของส านักงาน ก.พ.ร. 

กพร. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6.4 โครงการพัฒนาระบบควบคมุ
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 
(งบพื้นฐาน) 
 

0.2๕00 บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT)  
สรุปการประเมินผลควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ป.ป.ท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินงานควบคุมภายใน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ สรุปการประเมินผลควบคุมภายในของส านักงาน ป.ป.ท. 
- เชิงคุณภาพ หน่วยงานในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนนิงานควบคุม
ภายใน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

กพร. 

๖.5 โครงการคุณธรรมสร้างสังคม 
ที่ดี ป.ป.ท.  
 
(งบพื้นฐาน) 
 

1.0297 
 
 

บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

๙๕ คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
-เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีทัศนะคติยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  

ศปท. 

6.6 โครงการขับ เคลื่ อนการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่ ง ใ สของส านั กงาน 
ป.ป.ท. 

0.4๙86 บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท.  
จ านวน 200 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ศปท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
(งบพื้นฐาน) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
-เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
โดยมีผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิธีการวัดผลโครงการ  
ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

6.7 โครงการศึกษาและจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 
ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
(งบพื้นฐาน) 
 

3.0630 ส านักงาน ป.ป.ท. เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ท.  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถาปัตยกรรมองค์กร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปปรับใช้ในการด าเนินงาน 

ศทส. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 

6.8 โครงการ “จัดสร้างห้องแม่ข่าย
และระบบส ารองข้อมูลรองรับสภาวะ
วิกฤติ (Backup site)” 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

4.๔๐๙0 เจ้าหน้าที ่ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีสถานที่ตั้งห้องแม่ข่ายส ารองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบข้อมูลส ารองส าหรับพร้อมใช้งานกรณีเกิดสภาวะ
วิกฤติในส่วนกลาง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีห้องแม่ข่ายส าหรับเป็น Backup site  ๑ ห้อง 
-เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบส ารองส าหรับรองรับภาวะวิกฤติ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ศทส. 

6.9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
(งบพื้นฐาน) 
 

6.๖๐๗๐ ส านักงาน ป.ป.ท. เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ท. มอุีปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ปฏิบัติหนา้ที ่
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  ส านักงาน ป.ป.ท. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอส าหรับ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท.  
-เชิงคณุภาพ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. มีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร 

ศทส. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๘ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

6.10 โครงการประเมินความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

3.0000 ส านักงาน ป.ป.ท. เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีบทวิเคราะห์ส าหรับประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวทางการแก้ไข 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบต่าง ๆ และรองรับ
กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงาน 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีรายงานตรวจสอบความเสี่ยงของระบบงาน 1 ฉบับ 
-เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มี ระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการลดความเสี่ยงของระบบงาน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ศทส. 

6.11 โครงการ “ระบบป้องกัน
โปรแกรมไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ 
(Anti Virus)” 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

2.1730 เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ท. มีโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยจาก
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบรักษาความปลอดภัยจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ศทส. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๕๙ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

-เชิงปริมาณ  
มีการติดตั้งโปรแกรมระบบไม่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๐ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 
-เชิงคุณภาพ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ท.มีระบบรักษาความปลอดภัยจาก
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

6.๑2 มาตรการทางวินัยในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.ซึ่งถูกกล่าวหา
ว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริง 
กรณีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน ๗ วัน มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้บังคับใช้มาตรการทางวินัยเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
ก าหนด 
- เชิงปริมาณ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้ด าเนินการตามมาตรการทางวินัย
ในการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถเสนอข้อ
ร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน ๗ วัน 
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภาพ ด าเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน
เวลาที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

สลธ. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๖๐ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีวัดผลโครงการ 
จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบเทียบกับเรื่องที่เสนอความเห็น
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน ๗ วัน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และพัฒนา บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
6 . 1 3  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพในการบริหารคดี
ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ใน
ภาครัฐ  
 
(งบยุทธศาสตร์) 
 
 

0.2000 ผู้บริหารและข้าราชการ 
พนักงานราชการ  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
จ านวน ๘0 ราย 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนงาน
ในการจัดเก็บสถิติคดี การติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้า
ส านวนคดีของหน่วยงานภายใน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนงานในการจัดเก็บสถิติคดี 
การติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี ของหน่วยงาน
ภายในมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ หน่วยงานภายในมีกระบวนงานงานการจัดเก็บสถิติคดี การ
ติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน 
- เชิงคุณภาพ การด าเนินโครงการฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนงานการจัดเก็บสถิติคดี การติดตามส านวนคดี 
และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี จากหน่วยงานภายในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. และจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเสร็จเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาสั่งการให้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

กบค. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๖๑ 

 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิธีการวัดผลโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการบริหารคดีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ เสนอเป็นแนวทางในการบริหารคดีต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาสั่งการให้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

6.14 โครงการอบรมสัมมนา 
เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการเงินการคลั ง  ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน” 
 
(งบพื้นฐาน) 

0.4๙80 
 

บุคลากร 
ของส านักงาน ป.ป.ท.  
ทั้งในส่วนกลางและ 

เขตพื้นที่ 
จ านวน 70 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
และตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
-เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเพิ่มมากขึ้น 
วิธีการวัดผลโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

สลธ. 

6.15 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 

๑.๒000 ข้าราชการในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ 
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือจากประชาชน 
 

สลธ. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
บุคลากรในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
-เชิงคุณภาพ  
1) บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เข้ารับการอบรมทุกคน ผ่านการ
ฝึกอบรม 
2) มีการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมเผยแพร่ภายในองค์กร 
วิธีวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม 

6.16 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 
 
 
 
 

0.๔๓๙0 บุคลากรในสงักัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ส าหรับบุคลากรในสังกัด
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ มีศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 1 ศูนย์ 
-เชิงคุณภาพ ผู้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู ้ 
วิธีวัดผลโครงการ  
แบบสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

สลธ. 

6.17 โครงการอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

0.9130 ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริต

ของส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

กปก. 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
(งบพื้นฐาน) 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคด้าน
การป้องกันการทุจริตในภาครัฐและทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากเป้าหมาย 
130 คน) 
- เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

6.18   โครงการ  “พัฒนาขีด
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ” 
 
(งบพื้นฐาน) 

0.4450 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ปฏิบัติงานสายงาน 

งานปราบปรามการทุจริต  
งานป้องกันการทุจริต  

งานสนับสนุน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จัดให้มีกิจกรรมที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ท. แต่ละสายงานได้
พัฒนาขีดสมรรถนะในสายงานของตนเอง รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
สายงานอ่ืน ๆ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ได้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ที่ต่อยอดจากการวิเคราะห์ ทบทวน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมพัฒนาขีดสมรรถนะของแต่ละสายงาน ไม่น้อยกว่าปีละ 
๑ ครั้ง 
- เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ปปท.  
เขต ๑ 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6.19 โครงการฝึกอบรมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

0.3300 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ศทส. 

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

๔.๑๕๒๐๕ บุคลากรในสงักัด
ส านักงาน ป.ป.ท  

หรือผู้ที่ปฏิบัติงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 

 

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

สลธ. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ผู้ เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ 
การทุจริต  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ  มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมา  
- เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือการบริหารทักษะและมีผลการปฏิบัตงิานที่ดี 
6.21 โครงการปรับปรุงเครือข่าย
ส านักงานส่วนภูมิภาค 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

5.8100 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่มีระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ทุกเขตพี้นที่มีระบบเครือข่ายรองรับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
- เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. ทุกเขตพี้นที่มีระบบเครือข่ายที่ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

ศทส. 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6.22 โครงการ “จัดหาระบบ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) เพิ่มเติม” 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

4.8410 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 
เพื่อรองรับการประชุมที่มากข้ึน  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม
ประชุมระหว่างส่วนกลางและเขตพื้นที่ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประชุมทางไกลผ่านผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) ได้มากขึ้น 
- เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO 
Conference) ได้มากกว่า 1 ประชุมพร้อมกัน 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ศทส. 

6.23 โ ค ร ง ก า รพัฒน า ระบบ
บริหารงานคลังและสินทรัพย์ 
 
(งบพื้นฐาน) 

4.8200 ผู้บริหารของหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน 
ด้านการเงินและพสัดุ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบสนับสนุนการท างานด้านการคลังที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร   
2) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบในการ ควบคุม ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
3) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบรองรับการยื่นเอกสารขอเบิกผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
4) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบในการก ากับ ดูแล ติดตามทรัพย์สินของ
หน่วยงาน  
 
 

ศทส. 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการสนบัสนนุการ
ท างานดา้นการคลงัของหน่วยงาน  
2) ผู้บริหาร ส านัก กอง สามารถ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณ ภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. และของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั (Real time)  
3) การปฏิบัติงานดา้นการเบิกจ่ายเงินมีความคล่องตัวมากข้ึน และผู้ขอเบิก
สามารถยื่นเอกสารขอเบิก และติดตาม ตรวจสอบ สถานะการโอนจ่ายเงินได้
อย่างรวดเร็ว 
4) ผู้บริหาร ส านัก กอง และเจา้หน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง สามารถก ากบั ดูแล และ
ติดตามสนิทรัพย์ของหน่วยงานตนได้อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ ส านักงาน ป.ป.ท.  ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ 
เชิงคุณภาพ  
วิธีการวัดผลโครงการ 
พัฒนาระบบได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและมผีลการปฏิบตัิงานที่ดี 
6 . 2 ๔  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลส านักงาน ป.ป.ท. 
 
(งบพื้นฐาน) 

1.2000 ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  

ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามรูปแบบและ
วิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน  
 
 

สลธ. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ 
1) จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม  
2) จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ ภาพรวม ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ราย (กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม) 
วิธีการวัดผลโครงการ  ประเมินผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้
งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
- เชิงคุณภาพ  มีรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. และข้อเสนอ
ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นรายกิจกรรม เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. พิจารณา ไม่น้อยกว่า 4 รายงาน 
วิธีการวัดผลโครงการ ประเมินผลจากการรายงานผลด าเนินการจัดกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ขอรับการ

จัดสรร 256๕ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจ และการด าเนินงานสู่ประชาชน   
6 . 2 ๕  โ ค ร ง ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ในการด าเนินงานป้องกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ก่
ประชาชน 
 
(งบพื้นฐาน) 
 

4.2600 ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง 
สื่อมวลชน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวม ๘ กิจกรรม/
โครงการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงาน
ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริต อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  จ านวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
-เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.  
วิธีวัดผลโครงการ  
1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

สลธ. 
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