
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

ฉบับปรับปรุง 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
มกราคม ๒๕๖๔ 



๒ 

 

 
บทน า 

 ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน โดยกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน       
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส านักงาน ป.ป.ท. 
มกราคม 256๔ 

  

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑ 

สารบัญ 

รายการ หน้า 
วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

3 

ผังความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.  2560 /ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี / แผนแม่บท/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-256๕) /แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560-2564) กับ ยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. 

5 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน  7 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่๑   8 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 1๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2   1๓ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 1๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 ๒๕ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ๒๖ 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒ 

รายการ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 ๒๘ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 ๓๒ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ๓๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 ๓๗ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ๓๙ 
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานในก ากับมีการพัฒนามาตรการวิธีการลดความเสี่ยงการทุจริต การป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว
ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

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

 

 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน  

และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. ขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น 
6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔ 

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 
  



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๕ 

 
 
 
 

ผังความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 /ยุทธศาสตร์ชาติ /แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตรช์าติ/แผนปฏิรูปประเทศ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-256๕)/ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยฯ ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

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

 

ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การ
บริหารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการ ปฏิบัติ น้าที่
ด้วยความ ซ่ือตรง(Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจรติภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่
ดีอย่างแท้จริง 

พัฒนาระบบป้องกัน                        
การทุจริตเชิงรุก 

ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต 

ปฏิรูปกลไก และกระบวนการ            
การปราบปรามการทุจริต  

สกัดกั้นการทุจริต                    
เชิงนโยบาย  
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ท่ี ๖ ด้านการสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติ้านทุจรติ  

สร้างสังคมทีไมท่น 
ต่อการทุจริต 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 (Corruption Perception Index : CPI)ของประเทศไทย 
 

บูรณาการการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคสว่นในการตอ่ต้านการ

ทุจริต 

พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครอง
พยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบ 

   งานการข่าว 

ขับเคลื่อนการท างานทีม่ี 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครฐั 

ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 แ
ผน

พัฒ
นา

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

แล
ะส

ังค
มฯ

 ฉ
บับ

ที่ 
12

 

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 

 

รัฐ
ธร

รม
นูญ

ฯ 
 

พ.
ศ.

 ๒
๕๖

๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 
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ท
ยุท

ธศ
าส

ตร
ช์า

ติ 
 

พัฒนาและบู รณ าการกลไกการ
ตรวจสอบ  ไต่ สวนและบั งคับ ใช้
กฎหมาย 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
และสมรรถนะบุคลากรเพื่ อมุ่ งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

 องค์กรสมรรถนะสูง 

ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเป็นพลงัในการต่อต้านการทจุริต
ประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมือ่พบเห็นการ
กระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐให ้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
แล ะ ส นั บ ส นุ น แน วร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ข อ ง
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ขจัดปัญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง หรือ
มาตรการทางกฎหมายต่อเจ้า
พนักงานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกข้ันตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟ้องศาล พิพากษา)ท้ังแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาคโดยเฉพาะมี
การจัดทาและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจนเร่งรัดการ
ติดตามนาทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระทาผิดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในกาประสาน 
งานป้องกันแลปราบปรามกาทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้
ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

ประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ การปราบปรามการทุจริต 

๕ 

ท่ี ๑ ด้านความม่ันคง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๖ 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน    ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ         

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2564 (แผน) 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ :  

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

๑. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  ลดลง*** ร้อยละ 8 
๒. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล ว่ากระท าการทุจริต  ลดลง** ร้อยละ 8 
๓. ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต*** ร้อยละ ๘๐ 
๔. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน*** ร้อยละ ๕ 
๕. ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ*** ร้อยละ ๘๐ 
๖. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง*** ร้อยละ ๘ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ*** ร้อยละ 48 
๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. (๘๕ คะแนนขึ้นไป)** ร้อยละ ๖๕ 
๓. กระบวนการด าเนินคดี ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน** ร้อยละ 37 

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

*** ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๗ 

ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 50 คะแนน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายยุทธศาสตร์ที่ ๑   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 

 

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  
ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต 
แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฏิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๑ ป้องกัน/เฝ้าระวัง 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๘ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2564 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ทุกภาคส่วนได้รับการปลูก
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม
จริ ยธรรม ไม่ ยอมรั บและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 กปก. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๙ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทจุริตประพฤติมชิอบ  
1.1 โครงการขับเคลื่อน 
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตาม
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2.๐๐๐๐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคม  

จ านวน 1,๓๙๕ 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 80 
- เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต        
ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
- เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ที่เข้ารว่มโครงการ 
- เชิงคุณภาพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Pre Test และ Post Test  
 

กปก. 
เขต 1-9 
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1.2 โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

๒.๐๐๐๐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม 
จ านวน ๓00 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต จ านวน ๓00 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อต้าน 
การทุจริตได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้ในภัยของการทุจริต 
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมได้  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้ 
ในภัยของการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์       
ส่วนรวมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
วิธีการวัดผลโครงการ 
- เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
- เชิงคุณภาพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Pre Test และ Post Test  

กปก. 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 
1.๓ โครงการปลุกจิตส านึก
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลัก 
ธรรมาภิบาลต่อตา้นการทจุริต  
 

๑.๕000 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒. ผู้แทนภาคเอกชน/นิติบุคคลที่
เข้ายื่นเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวชิาการผู้
สังเกตการณ์ในกระบวนการ

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จ านวนเจ้าหนา้ที่ของรัฐและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
๑. การทุจริตในภาครัฐลดลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 

กปก. 
ปปท.เขต ๑-๙ 
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จัดซื้อจัดจ้าง 2. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นอันเป็นผลมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างมี
แนวทาง หรือมาตรการ หรือความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกป้องกันการจ่าย
สินบนและการทุจริตที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภาครัฐลดน้อยลง  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า 

๒๐๐ คน และภาคเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐0 คน 
- เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท.  
2. ร้อยละ 80 ของภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ  
1. มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด 
2. มีจ านวนผู้ผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด 
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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 ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา ความม่ันคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ป้องกันการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ป้องปราม 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาส
การทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
ลดลง 

1. ระดับความส าเร็จของการของการด าเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้ 
การทุจริต  
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. ร้อยละของหน่วยงาน   ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด ๗๖ จังหวัด ท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก ากับ ติดตามการประเมิน ITA 

ร้อยละ 65 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

กปก. 

 ๓. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ ร้อยละ 8 กบค. 
 ๔. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง 

 
ร้อยละ ร้อยละ 8 กบค. 

 ๕. ระดับความส าเร็จของการขบัเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ระดับ ๑  พัฒนาเพิ่มทักษะให้ความรู้หน่วยงานภาครัฐในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับ ๓  หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและมีการรายงานผล
การด าเนินการ 
ระดับ ๕  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ระดับ 5 กอท. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการท างานที่มีธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 โครงการอบรมสัมมนา 
เพื่อสร้างความร่วมมือและ 
บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 
 
 
 

0.๒๕00 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓๕ คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
เกิดความร่วมมือในการจัดท าแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นข้อมูล เพื่อการบูรณาการข้อมูล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีธรรมาภบิาล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 
- เชิงคุณภาพ  มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และแนวทางการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

ศทส. 
 

 

 

 

 

 

2.2 โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อตา้นการทจุริตใน
ภาครัฐจังหวัดชายแดนใต ้

3.๑๑8๐ ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน
ภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ  

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  
และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

 ปปท. 
เขต 9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑๕ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑                                 
การจัดท าเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ 
ของสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย-
มาลาย ู

0.1722 ประชาชนในพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนใต้  

และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
สื่อสิ่งพิมพ์ ๕,000 แผ่น 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
สื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจด้านการป้องกัน  
ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
กลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.  
ในด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕,000 แผ่น 
- เชิงคุณภาพ การรายงานผลการจัดท าเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ 
ของสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย-มาลายู 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการจัดท าเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ของสื่อประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย-มาลายู 

ปปท. 
เขต 9 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดอบรมเครือข่าย ปปท.  
ภาคประชาสังคม (ผู้น าชุมชน, 
ประชาชน)   

1.4262 ผู้น าชุมชน,ประชาชนในพื้นที ่
๓ จังหวัดชายแดนใต้  

และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
จ านวนไมน่้อยกว่า ๑,๐00 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้ เข้ า รั บ ก ารอบ รม มี ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ภ ารกิ จ  
ด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปปท. 
เขต 9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑๖ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ภารกิจ ด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการจัดอบรมเครือข่าย ปปท. ภาคประชาสังคม (ผู้น า
ชุมชน, ประชาชน)   

กิจกรรมที่ ๓ 
การจัดอบรมเครือข่าย ปปท .
ภาครัฐ (ข้าราชการ) 

1.2632 ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  
และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
จ านวนไมน่้อยกว่า ๑,๐00 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้ เข้ า รั บ ก ารอบ รม มี ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ภ ารกิ จ  
ด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
- เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจ ด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้อยู่ในระดับมาก – มากทีสุ่ด 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการจัดอบรมเครือข่าย ปปท.ภาครัฐ (ข้าราชการ) 

ปปท. 
เขต 9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑๗ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๔ 
การเข้าร่วมโครงการออกหน่วย
บริการประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 

0.0860 ประชาชนในพื้นที ่
๓ จังหวัดชายแดนใต้  

และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการประชาชน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
กลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.  
ในด้านการป้องกัน ป้องปราม ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนครั้งของการร่วมโครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง 
- เชิงคุณภาพ การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการออกหน่วย
บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ 

ปปท. 
เขต 9 

กิจกรรมที่ ๕ 
ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ
ของหน่วยงานรัฐในพืน้ที่ ๔ 
จังหวัดชายแดนใต ้

0.1698 หน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่  
๔ จังหวัดชายแดนใต ้

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จ านวนครั้งของการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME)  
หน่วยงานรัฐในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการเฝ้าระวัง
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่ อลดความเสี่ยงในการเกิด 
การทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนครั้งของการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานรัฐ ในพื้นที่  ๔ จังหวัดชายแดนใต้  

ปปท. 
เขต 9 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑๘ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อย่างน้อย ๓ คร้ัง 
- เชิงคุณภาพ การรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ 
วิธีการวัดผลโครงการ รายงานผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน 
2.๓ กิจกรรมการด าเนินการตาม
พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention 
against Corruption: UNCAC) 
 
 
 
 

- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
หน่วยงานอิสระ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีการป ระชุมหารือร่วมกั น ระหว่ างหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง 
เพื่อด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริตและได้แนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน าไป
ปฏิบัติ   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน าไปปฏิบัติที่น าเสนอ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา จ านวนอย่างน้อย 
1 แนวทาง 
- เชิงคุณภาพ มีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน าไปปฏิบัติที่น าเสนอ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา 
วิธีการวัดผลโครงการ  
มีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน าไปปฏิบัติ   
 
 

กตท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๑๙ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
หน่วยงานอิสระ และองค์กรนอก

ภาครัฐ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป .ป.ท . สามารถสนับสนุนข้อมูลแก่องค์การเพื่ อ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างครบถ้วน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. ยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ด้านความซื่อสัตย์
สุจริตในระดับสากล และมีภาพลักษณ์ของการด าเนินงานภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่ความเชื่อมั่นในสายตาขององค์การ
ระหว่างประเทศ 
2. ประเทศ ไทยสามารถ เข้ า เป็ นสมาชิ กขององค์ ก ารเพื่ อ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ (Organization for 
Economic Co-operation and Development – OECD) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ   ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าส่งข้อมูลจาก 
การส ารวจแบบสอบถาม จ านวน  4  ประเด็น ให้องค์ การ  
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น าไปวิเคราะห์และ
จัดท ารายงานทางวิชาการ เร่ือง การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
ของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ระยะที่ 2 
- เชิงคุณภาพ  ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าส่งข้อมูลจากการ
ส ารวจแบบสอบถาม ให้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ได้อย่างครบถ้วน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รวบรวมข้อมูลเอกสาร 
 
 

กตท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๐ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.๕ การเปิดเผยข้อมูลแผน 
/ผลการปฏบิัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผ่าน เว็ปไซต ์

- หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท ปรากฏในเว็บไชต์ส 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 2เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่าน 
เว็บไซต์ 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้อง 
ระดับ 3 วิเคราะห์สรุปผล โดยผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ระดับ 5 ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ  
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท ปรากฏในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

กยผ. 
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๑ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
2.๖ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง
และป้ องกัน การทุ จริต เชิ งรุก 
ในหน่วยงานภาครัฐ  
 
 

1.๐000 1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ  
3. ผู้ทรงคุณวุฒินักวชิาการและ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
4. ตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่มี
ประสบการณ์ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
5. ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
งบประมาณ 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
จ านวนเรื่องที่ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง  
2. กระบวนการเฝ้าระวังป้องกันและป้องปรามการทุจริตเชิงรุกใน
หน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และเห็นผล
เป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  
1. การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพิ่มขึ้นจ านวน 18 จังหวัด  
2. ท าการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 9 เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ  
1. จังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกใน
หน่วยงานภาครัฐ  
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐจ านวน ๑๘ จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต  
วิธีการวัดผลโครงการ   
1. วัดและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. จ านวนเร่ืองที่สรุปรายงานผลจากการลงพืน้ทีป่้องปรามการ

กปก. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๒ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ทุจริตของ ปปท. เขต 1–9 
2.๗ โครงการขับเคลื่อน 
การจัดท าและด าเนนิการตาม 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ
และประพฤติมชิอบของหน่วยงาน
ของรัฐ 

- หน่วยงานภาครัฐ 
ระดับกรม และจังหวัด 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
หน่วยงานของรัฐระดับกรม และจังหวัด มีการรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบมายังส 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 ๗๕ 
- เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานระดับกรม และจังหวัดเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
วิธีการวัดผลโครงการ   
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

กอท. 

2.๘ โครงการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 

๕.๒3๙๓ ๑. ศปท.จังหวัด ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ (๗๖ จังหวัด) 
๒. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่สนใจ 
๓. หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดทั้ง 
๗๖ จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
หน่วยงานภาครัฐมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
1. กระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน ศปท.
จังหวัด ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจใน

กปก. 
เขต 1-9  



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๓ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
๒. ศปท. จังหวัด มีเครื่องมือหรือวิธีการในการสกัดกั้นหรือระงับ
ยับยั้งการทุจริตในจังหวัดได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ   ศปท. จังหวัด ร่วมด าเนินโครงการทั่วประเทศ      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภาพ  ศปท. จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกแบบ
บูรณาการ 
วิธีการวัดผลโครงการ   
หน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมเข้ารับการอบรม มีการจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๔ 

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 ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต  
แนวทางการพัฒนา ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ข้อ ๑ ป้องกัน/เฝ้าระวัง 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง 
 

 
 
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๕ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
สร้างการบูรณาการ  
การมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
เครือข่ายภาคประชา
สังคมและเอกชนให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถ
เฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
การทุจริต 
 

ร้อยละ 85  
(จาก ๑,000 คน) 

กปก. 
 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๖ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมและเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ  
3.1 โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 

๒.๐0๐0 
 

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

และกรุงเทพฯ 
1,200 คน 

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  เครือข่ายภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท.  
ทั้ง 3 ระดับได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งหมดในแต่ละระดับ 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 ของเครือข่ายภาคประชาสังคม มีองค์ความรู้
และผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
วิธีการวัดผลโครงการ   
- เชิงปริมาณ วัดจากจ านวนเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกระดับที่เข้ารับ
การอบรม 
- เชิงคุณภาพ วัดความรู้จากแบบทดสอบ Pre Test และ Post Test 
 

กปก. 
เขต 1-9 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๗ 

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 ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๑ และ ๕ 
ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง และ ด้านการปราบปราม 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

  
 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๘ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนรวมตัวกัน
ต่อต้านและชี้เบาะแส  
โดยได้รับการคุ้มครอง
ตามที่สิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ชี้เบาะแสหรือพยานใน
คดีการทุจริตและ
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 80 กอท. 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒๙ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบงานคุม้ครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแส 
4.1 โครงการประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อบูรณา
การงานคุ้มครองพยานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

0.๒000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ 
ข้าราชการหน่วยงานภายนอก 
ที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน 

รวม ๘๐ คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ทราบถึง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานคุ้มครอง
พยานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบงาน
คุ้มครองพยาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
มีการพัฒนาระบบงานคุ้มครองพยานเพื่อน าไปปฏิบัติงาน
คุ้มครองพยานให้แก่พยานผู้ใกล้ชิดและผู้แจ้งเบาะแสที่ยื่นค า
ร้องขอคุ้มครองในคดีทุจริตในภาครัฐ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ผู้ เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าความรู้ แนวคิด
ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติงานการคุ้มครองพยาน ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนของแต่ละหน่วยงาน ไปพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
พยานได้อย่างน้อย ๑ แนวทาง 
วิธีการวัดผลโครงการ ประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติงาน
คุ้มครองพยานในหน่วยงาน เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหา
และอุปสรรค เพื่อน าไปพัฒนางานคุ้มครองพยาน 

กอท. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๐ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระท าทุจริตในภาครัฐ 
4.๒ โครงการบูรณาการข้อมูล
การข่าวร้องเรียนแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
ประชาชน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
กลุ่มงานอ านวยการข่าว น าแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลการข่าวมาใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
แนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีแนวทาง/กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว
ไปใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ านวน 1 แนวทาง 
- เชิ งคุณ ภาพ  กลุ่ ม งานอ านวยการข่ าว  น าแน วทาง/
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวมาใช้ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
วิธีการวัดผลโครงการ  
รายงานการติ ดตามและป ระ เมิ น ผลการน าแน วทาง/
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าวไปใช้ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

กอท. 

 

  



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๑ 

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 :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๕ ด้านการปราบปราม 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
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 3 กกม. 

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

ระดับ 5 กอท. 

๓. ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
เสร็จ** 

ร้อยละ 80 กบค. 

 ๔. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนด ไม่เกิน** 

ร้อยละ ร้อยละ 37 กบค. 

 ๕. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลบั** ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

กกม. 
กบค. 
กยผ. 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 
5.1 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ล าดับรองให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

- ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน 

ป.ป.ท. 

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

กกม. 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
5.๒ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งการด าเนนิงาน
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต

0.๕๐00 หัวหน้าหรือรองหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานที่เก่ียวข้อง

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีความเข้าใจในขั้นตอนด าเนินงานตามภารกิจ
ของ ศปท. มติคณะรัฐมนตรี แผนการปฏิรูปประเทศ หรือแนวนโยบายต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กอท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) 
 
 
 

กับภารกิจงานของ ศปท. 
ทั้งในส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชนที่อยู่ในสังกัด

หรือก ากับดูแลของส่วน
ราชการที่มีการจัดตัง้ 
ศปท. ผู้สังเกตการณ์
หรือเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ท.
จ านวน 140 คน 

 

๒. ทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ ศปท. หรือหน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือก ากับดูแลของส่วน
ราชการที่มีการจัดตั้ง ศปท. 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ศปท.แต่ละแห่งหรือผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
-เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้และศักยภาพ
การขับ เคลื่ อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
แนวนโยบายที่เก่ียวข้อง 
วิธีการวัดผลโครงการ 
แบบทดสอบความรู้ 

5.๓ โครงการการยกระดับการ
ด าเนินการตามมาตรการทางวินัย 
ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

-  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกหน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
- มีรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท า
ข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
หรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการปปชหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในกรณี

กอท. 
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กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  มีการยกระดับให้  
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ มีการรายงานผลการด าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 -เชิงคุณภาพ การด าเนินการยกระดับมาตรฐานของมาตรการทางวินัย ปกครอง
อาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน  
วิธีการวัดผลโครงการ  
มีการรายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
จากข้อมูลตามที่ได้รับรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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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 :  
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กลยุทธ์ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  กลยุทธ์ ป้องกันการทุจริต  กลยุทธ์ ปราบปรามการทุจริต 

แผนการปฎิรูปประเทศ ผลอันพึงประสงค์ ๑ – ๖  
ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๗ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 
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 าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ระดับ 5 กพร.  
 

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

ร้อยละ 80 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. ๒๕๖๔   ๓๘ 

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** ร้อยละ ร้อยละ 8 สลธ. 

 ๗. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง** ร้อยละ ร้อยละ 8 สลธ. 

 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๙ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มีประสทิธภิาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมมีสมรรถนะสูง 
6.๑ โครงการสัมมนา เร่ือง
นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ป.ป.ท.  

0.๗๐๐๐ ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

จ านวน 420 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 
2. ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท 
3. หน่วยงานในสั งกัดมีกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ งานและค าขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ไม่น้อยกว่า 300 คน 
-เชิงคุณภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วิธีการวัดผลโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 

กยผ. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔๐ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

0.๒๕00 บุคลากร 
ในส านักงานป.ป.ท. 

50 คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA และร่วมจัดท าแผนพฒันาองค์กรได้แล้วเสร็จ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าแผนพัฒนาองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้แล้วเสร็จ 
และสามารถประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ   ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- เชิงคุณภาพ   ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 
วิธีการวัดผลโครงการ  
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

กพร. 

6.๓ โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง  

0.2000 บุคลากร 
ในส านักงานป.ป.ท. 

40 คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT)  
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถจัดท ารายงานระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ตามที่กรมบัญชกีลางก าหนด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้มาตรฐาน มีการควบคุมภายใน 
ที่ดี ลดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นและปิดช่องว่างการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ  รายงานระบบควบคุมภายในของ ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
- เชิงคุณภาพ   ระบบควบคุมภายในของ ส านักงาน ป.ป.ท.เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

กพร. 



แผนปฏิบติัราชการ ส านกังาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔๑ 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 2564 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายตัวชีว้ัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วิธีการวัดผลโครงการ  
ประเมินจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๖.๔ โครงการคุณธรรม สร้าง
สังคมที่ดี ป.ป.ท.  

0.๒๐๐๐  บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

40 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรส านักงาน  ป.ป.ท. ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรส านักงาน  ป.ป.ท.มีธรรมาภิบาล  ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
-เชิงคุณภาพ ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม  
สร้างสังคมดี 
วิธีการวัดผลโครงการ  
กิจกรรมที่บรรจุไว้ในโครงการคุณธรรม สร้างสังคมดี ป.ป.ท.  

ศปท. 

6.๕ การทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน ป.ป.ท.  
เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านั กงาน ป.ป.ท. สู่ องค์ กร
คุณธรรม   

- บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรทีม่ีความโปร่งใส 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้โครงการการทบทวนแนว
ทางการปฏบิัติราชการของส านกังาน ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. สู่องค์กร

ศปท. 
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คุณธรรม ส าเร็จไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
-เชิงคุณภาพ  ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณท์การประเมินตามทีค่ณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนด 
วิธีการวัดผลโครงการ  
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๖.๖ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.)   
 

0.๒๕๐๐ 
 

บุคลากร 
ในส านักงาน ป.ป.ท. 

50 คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 1 ฉบับ 
-เชิงคุณภาพ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีการวัดผลโครงการ 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. 

ศปท. 

6.๗ มาตรการทางวินยัในการ
สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.ซึ่งถูกกล่าวหา
ว่าประพฤติมชิอบหรือกระท าการ

- เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวน
ข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน ๗ วัน  

สลธ. 
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ทุจริตและประพฤติมชิอบ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้บังคับใช้มาตรการทางวินัยเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
ก าหนด 
- เชิงปริมาณ ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนที่ได้ด 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 
วิธีวัดผลโครงการ 
จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบเทียบกับเรื่องที่เสนอความเห็น
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาได้ภายใน ๗ วัน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และพัฒนา บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
6.๘ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารคดี
ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 
 

0.2000 ผู้บริหารและข้าราชการ 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่

ส านักงาน ป.ป.ท. 
60 ราย 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนงาน
ในการจัดเก็บสถิติคดี การติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้า
ส านวนคดีของหน่วยงานภายใน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าข้อมูลเก่ียวกับกระบวนงานในการจัดเก็บสถิติคดี 
การติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี ของหน่วยงาน

กบค. 
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ภายในมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ หน่วยงานภายในมีกระบวนงานงานการจัดเก็บสถิติคดี การ
ติดตามส านวนคดี และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี ที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
- เชิงคุณภาพ การด าเนินโครงการฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับกระบวนงานการจัดเก็บสถิติคดี การติดตามส านวนคดี 
และการรายงานความคืบหน้าส านวนคดี จากหน่วยงานภายในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. และจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเสรอเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาสั่งการให้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
วิธีการวัดผลโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การบริหารคดีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เสนอเป็น
แนวทางในการบริหารคดีต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาสั่ง
การให้ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

6.๙ โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง 
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลัง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิาน” 

0.๓๐00 
 

บุคลากรของส านักงาน 
ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลาง
เขตพื้นที่ และเจ้าหนา้ที่

โครงการ 
๖0 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
และตรวจสอบได้  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาการบริหารงาน
คลังและการพัสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
-เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานคลังและ

สลธ. 
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พัสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่มมากข้ึน 
วิธีการวัดผลโครงการ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

6.1๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสงักัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

๐.๓๐๐๐ ข้าราชการ 
ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อน
ภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ได้รับการยอมรับ
และเชื่อถือจากประชาชน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติในขณะนั้น 
-เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ  
1. โดยแบบประเมินผลโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ google form 
2. โดยการส่งผลงานของผู้เข้ารับการอบรม  

สลธ. 

6.1๑ โครงการส่งบุคลากรเข้ารบั
การอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 

0.๕000 ข้าราชการในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. \มีความรู้ความสามารถที่ตรงตาม
สมรรถนะ สามารถขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
การปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รบัการยอมรับ

สลธ. 
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เชื่อถือจากประชาชน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
1. สามารถส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
2. บุคลากรในสังกัดส านักงาน  ป.ป.ท. เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 16 รายต่อปี 
-เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความสามารถตรงตามสมรรถนะ 
2. บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลายและสร้างเครือข่าย
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีวัดผลโครงการ  
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านการอบรมได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

6.1๒ โครงการอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 
 
 
 

0.๖๐๐0 - คณะอนุกรรมการศึกษา
กรณีความเสียหายจากข้อ
ผูกพันสัญญาในการด าเนิน
โครงการของรัฐ 
- นักวิชาการ/คณาจารย์
จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
- เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งาน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรที่ก าหนด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ไดร้ับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิค
ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากเป้าหมาย 1๖0 คน) 

กปก. 
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ป.ป.ท. 
รวมจ านวน 330 คน 

- เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนนิโครงการ 

6 .1 ๓ โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

0.๒๐00 เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

60 คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันาทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ป.ป.ท.เข้ารับการอบรมไมน่้อยกว่า 60 คน 
- เชิงคุณภาพ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนด 
วิธีการวัดผลโครงการ 
มีการท าแบบทดสอบ ผลการประเมิน และสรปุผลการด าเนนิโครงการ 

ศทส. 

6 .1 4  โค ร ง ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
ศั กยภาพ บุ คลากรส านั กงาน 
ป .ป .ท . โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงานคณะกรรมการ
อิสระป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (Independent Commission 
on Anti-Corruption : ICAC)  

0.5000 บุคลากร 
ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

๑๐๐ คน 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
บุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ     
โดยน าข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รบัมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
บุคลากรในสงักัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าแนวทางปฏิบัติทีด่ี รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทัง้ ถ่ายทอด   
องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กตท. 
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เขตบริหาร พิ เศษ ฮ่ อ งก งแ ห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มคุณสมบัติเข้ารับการฝกึอบรม     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- เชิงคุณภาพ  ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 
วิธีการวัดผลโครงการ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือการบริหารทักษะและมีผลการปฏิบัตงิานที่ดี 
6.๑๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

๘.๙๐๒๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลติ (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท.มีครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมยัขึ้น และ
เหมาะสมกับการใช้งาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการทดแทนให้มีความทันสมัย ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 9 เขต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
- เชิงปริมาณ มีการทดแทนครุภณัฑ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 9 เขต 
- เชิงคุณภาพ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการทดแทน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 9 เขต 
วิธีการวัดผลโครงการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ศทส. 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและมผีลการปฏิบตัิงานที่ดี 
6.๑๖ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลส านักงาน 
ป.ป.ท. (ด้านการบริหาร

1.0๕00 ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 
ผู้ปฏิบัตงิานในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามรูปแบบ
และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน  

สลธ. 
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ทรัพยากรบุคคล) 260 คน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานความส า เร็ จด้ านการบ ริห ารท รัพ ยากรบุ คคล              
(HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เชิงปริมาณ 

(1) จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. (ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม  

(2) จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. (ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม ไม่น้อย
กว่า ๒๒0 ราย (กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า  
1 กิจกรรม) 
วิธีการวัดผลโครงการ 

ประเมินผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท. 
(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- เชิงคุณภาพ 

มีรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ป.ป.ท.(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
และข้อเสนอประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นรายกิจกรรม เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
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คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา ไม่น้อยกว่า ๓ รายงาน 
วิธีการวัดผลโครงการ 
ประเมินผลจากการรายงานผลด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส านักงาน 
ป.ป.ท. (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาทภารกิจ และการด าเนินงานสู่ประชาชน   
6.๑๗ โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้
ความเข้าใจในการด าเนนิงาน
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต
แก่ประชาชน 

๑.๐๓00 ประชาชนทั่วไป/ 
หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง/ 
สื่อมวลชน 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (OUTPUT)  
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ไปสู่ประชาชนทั่วไป ผ่าน
รูปแบบกิจกรรม/โครงการรวม 6 กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (OUTCOME) 
ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงาน
ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตอันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
-เชิงปริมาณ  
จ านวนสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
ทางการสื่อสาร 
-เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
วิธีวัดผลโครงการ  
1. แบบสอบถามการรับรู้ฯ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 

สลธ. 
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