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บทน า 
 

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศและมีผล
บังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ด าเนินการร่วมกับส่วนราชการในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส านักงาน ป.ป.ท. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ของ ส านักงาน ป.ป.ท. ฉบับปรับปรุง เป็นการด าเนินการ 

ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ตามล าดับ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริต
ภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” โดยก าหนดแผนการปฏิบัติงานในการบรรลุวิสัยทัศน์ ๕ เรื่อง โดยมี
เป้าประสงค์คือ “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง”และ
ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ ระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น ไม่ต่ ากว่า ๕1 คะแนน  

ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด  จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการรองรับเพ่ือขับเคลื่อนการท างานในแต่ละเรื่อง ดังนี้  

๑) ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๑๒ 
โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ  ๑๒,๕๑๐,๓๐๐ บาท  

๒) พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนด
ตัวชี้วัด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๓) บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดตัวชี้วัด
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท  

๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 
มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑,๗๘๙,๒๐๐ บาท  

๕) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  ก าหนดตัวชี้วัด
จ านวน ๔ ตัวชี้วัด มีโครงการขับเคลื่อนจ านวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๗,๒๔๗,๗๐๐ บาท  

อีกทั้งยังมีแผนงาน/การด าเนินการของส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง ที่มีการด าเนินการ      
ตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายผู้บริหาร เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

จากการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้างต้นนี้ 
ล้วนแล้วแต่มุ่งสู่การลดปัญหาการทุจริต และยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น   
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สารบัญ 
                                รายการ หน้า 

วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
ค่านิยมร่วม  
เป้าประสงค์ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

1 
 
 
 

ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

4 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 5 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติราชการเรื่อง 6 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  9 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูก
จิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

9 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒  พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่    
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  

10 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 11 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

12 

กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตาม
กรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

14 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ๑ :  รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ภาคผนวก ๒ :  แบบกิจกรรม/การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. 

วิสัยทัศน์  
 

“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” 

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

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

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

๒. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการพัฒนามาตรการวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริต ยกระดับมาตรการก ากับ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม 

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

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็ง        
ให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 

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

 

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ” 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๒ - 

เป้าประสงค์ 

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

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก 
สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
๒. ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศไทยให้เทียบเท่านานาชาติ 
4. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและชี้เบาะแสการทุจริต 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเรื่องร้องเรียนที่มีการชี้มูลวินัย 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 
๒. บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 
4. เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพ่ือยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา 
๑. บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
๓. พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๓ - 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
๒. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๔ - 

ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๕ - 

เป้าหมายผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน   ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ      

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ หน่วยนับ ปี 256๖ (แผน) 
ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
ดัชนีสันติภาพโลกภายในปี 2570 คะแนน 1.89 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   

๑. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น (ดัชนีความสงบสุขภาคใต้) รอ้ยละ 80 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น  คะแนน 51 คะแนน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร้อยละ ๖๐ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป)  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๔ 

๓. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ ๑๐ 
๔. จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต ลดลง ร้อยละ ๑๐ 

 ด้านการปราบปรามการทุจริต : 
๑. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า 

กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๐ 

๒. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน   
    (ของจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

ร้อยละ ๓ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๖ - 

เป้าหมายการด าเนินงานรายแผนปฏิบัติราชการเรื่อง 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกัน               
การทุจริตภาครัฐ ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง              
ซื่อสัตย์สุจริตมีระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือลดและปิดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของ 
    ส านักงาน ป.ป.ท. (ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๔ 

2. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานสู่มาตรฐานความ
โปร่งใส สุจริตในระดับนานาชาติ 

ระดับ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ ๓ ก าหนดกลไก และแนวทางในการด าเนินการ 
ระดับ ๕ เสนอแผนขับเคลื่อนการด าเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตและผล

การขับเคลื่อนต่อคณะรัฐมนตรี 

ระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ระดับ ๑ ส่งเสริมองค์ความรู้/การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
           และภาคประชาชน ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม/กจิกรรม 
            การคัดเลือกเครือข่ายตน้แบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 

     ระดับ ๕ ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมการมสี่วนร่วม/สร้างเครือข่ายต้นแบบในการป้องกัน 
                และเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อสร้างนวัตกรรมการมีส่วนรว่มของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
                ในการป้องกันการทุจริต 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริตที่มีประสิทธิภาพเป็นผล         
ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวจนกระท าความผิดทางวินัยทุจริตลดลง 

๑. ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการทางวินัยหลังจากคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีมติชี้มูลทางวินัย 

ระดับ ๑ จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามการด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๓ ติดตาม รวบรวม และวิเคราะหผ์ลการด าเนินการทางวินัย 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะหก์ารด าเนินการทางวินัย 

ระดับ ๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๗ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมาย 
    ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบจากข้อมูลที่ 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงาน 

ระดับ ๑ รวบรวมผลการด าเนินการ 
ระดับ ๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
ระดับ ๕ รายงานผลการวิเคราะห ์

 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ประชาชนรู้สึกมั่นใจในการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะเก่ียวข้องกับการทุจริต 

๑. ร้อยละของเรื่องป้องกันเชิงรุกและป้องปรามที่มีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ร้อยละ ๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

เป้าหมาย  : ระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. มีความรวดเร็วในการด าเนินการ แสดงข้อมูลด าเนินการ
อย่างครบถ้วน ให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องเรียนทราบอย่างครอบคลุม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในการด าเนินการ และ
โปร่งใสต่อการตรวจสอบในทุกขั้นตอน 

๑. ร้อยละของเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ 
๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่า

วหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และ สถิติ
ผลการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ระดับ ๑ ปรับปรุงฐานข้อมลูสารบบคด ี
ระดับ ๓ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านคด ี
ระดับ ๕ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านคดีและน าข้อมูลการรายงานผลดังกล่าว

เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ระดับ ๕ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย : ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ทันสมัย บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีสมรรถนะและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ระดับ มาตรฐาน 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

ร้อยละ ๙๕ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๘ - 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 256๖ 
(แผน) 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
บริหารจัดการองค์กร 

ระดับ ๑ การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ระดับ 2 จัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการงค์กรแล้วเสร็จ 
ระดับ ๓ ผู้บริหารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหาร

จัดการองค์กร 
ระดับ 4 ด าเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อก าหนดในโครงการแล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร 

ระดับ ๕ 

๔. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

ระดับ  
 

A 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

   
 
 
  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๙ - 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคผนวก 
หน้า Q1 Q2 Q3 Q4 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงาน
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 

๑ ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
(โครงการส าคัญ) 

กปก. ๒,๙00,๐๐0 √ √ √ √ 1-1 

2 โครงการขับเคลื่อนค่ าคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
( Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสู่
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการส าคัญ) 

กยผ. ๖,๕๓๙,๒๐0 √ √ √ √ 1-6 

3 โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ  กอท. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-8 

4 โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบาย  ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

กอท. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-10 

5 โครงการสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ  ศทส. ๑0,๓๐0 √ √   1-13 

6 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

กตท. 8๕0,๐๐0 √ √ √ √ 1-15 

7 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และ    
การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 

กปก. ๒๓๐,๘๐๐ √ √   1-18 

๘ โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ปปท.  
เขต ๙ 

ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-21 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปลูกจิตส านึก สรา้งการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทจุริตให้กับทุกภาคส่วน 

๙ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ในการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ท.  

สลธ. ๒๕0,๐๐0 √ √ √ √ 1-23 

๑๐ โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ปปท.  
เขต ๙ 

๕0,๐๐0  √   1-25 

11 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตด้วยระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

กปก. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-27 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 

 -        

         



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๐ - 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคผนวก 
หน้า Q1 Q2 Q3 Q4 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแส 

1๒ โครงการเครือข่ าย ป.ป.ท. เฝ้ าระวังการทุจริต  “PACC 
Connect” 

กปก. 1,6๘0,๐๐0 √ √ √ √ 1-29 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

1๓ โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อก ากับติดตามการลงโทษทาง
วินัยและประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

กปท. ๕ ๑00,๐๐0 √ √ √  1-31 

1๔ การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กบค. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-33 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
1๕ โครงการยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย 

ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตประพฤติในภาครัฐ  

กอท. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-35 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 

1๖ โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 

กตท. ๒๕0,๐๐0 √ √ √ √ 1-38 

1๗ โครงการพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนัก
ลงทุนและชาวต่างชาติ 

กตท. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-40 

1๘ โครงการ ปปท. เขต 4 พบประชาชน  ปปท.  
เขต ๔ 

ไม่ใช้ งปม.     1-42 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

1๙ โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

กปท. ๔ ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-44 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน 

๒๐ โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตใน
ภาครัฐ 

กอท. ๑๐๐,๐๐๐   √  1-46 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๑ - 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคผนวก 
หน้า Q1 Q2 Q3 Q4 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริมสรา้งระบบการแจ้งเตือนเพื่อยบัยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธภิาพ 

2๑ โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนานวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 

กปท. ๔ ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-48 

2๒ โครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการท าธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง  

กอท. ๓๔0,๐๐0   √  1-50 

2๓ โครงการจัดท าแผนป้องปราม วิเคราะห์การประเมินความเสีย่ง 
เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนยับยั้งการทุจริตในกระบวนงาน/
การด า เนินโครงการของกระทรวงด้านความมั่นคง (๔ 
กระทรวง) 

กปท. ๑  ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-52 

๒๔ การด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกใน
ภาครัฐ 

กอท. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-54 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจรติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2๕ โครงการการใช้มาตรการพิเศษด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

กปท. ๕ 250,๐๐0 √ √ √  1-56 

2๖ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

ปปท.  
เขต ๔ 

42,๐๐0   √  1-59 

2๗ โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(โครงการส าคัญ)  

ปปท.  
เขต ๙ 

๑,๒๗๙,๒๐๐ √ √ √ √ 1-61 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 

2๘ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  

กอท. ๑๐0,๐๐0 √ √ √ √ 1-64 

2๙ จัดให้มี ช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ  

กกม. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-66 

๓๐ การจัดท าข้อมูลสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่อง
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท า
ทุจริตในภาครัฐ และ สถิติผลการพิจารณาด้านคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

กบค. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-68 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๒ - 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคผนวก 
หน้า Q1 Q2 Q3 Q4 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ส านักงาน ปปท. เขต ๘  

ปปท.  
เขต ๘ 

1๑๘,๐๐0   √  1-70 

3๒ การทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.  กกม. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-72 

3๓ ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

กกม. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-74 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบคุลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 

3๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัตามมาตรฐานสากล 
PMQA 4.0   

กพร. ๑00,๐๐0 √ √   1-76 

3๕ โครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กยผ. ๓๕๐,๐๐0 √   √ 1-78 

3๖ โครงการคุณธรรมสร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.  ศปท. ๙๖,๔๐๐  √   1-80 

3๗ โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฎหมาย
ดิจิทัล  

ศทส. 3๘,๗๐0  √   1-82 

3๘ จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  กบค. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-84 

๓๙ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  

สลธ. 120,๐๐0 √  √ √ 1-86 

๔๐ โครงการพัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียน 

กบค. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-88 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒  พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กรระหว่าง
ประเทศ  

กตท. ๑00,๐๐0 

 

 √   1-๙๐ 

4๒ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต “ศปท. บอกเล่า
เก้าสิบ” 

ศปท. ๓,๖๐๐   √  1-92 

4๓ โครงการสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก สลธ. 3๗๕,๐๐0 √ √ √ √ 1-94 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๓ - 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคผนวก 
หน้า Q1 Q2 Q3 Q4 

4๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

กบค. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-96 

4๕ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

สลธ. 31,๘๐0    √ 1-98 

4๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
(โครงการส าคัญ) 

สลธ. ๑,๐๖๐,๐๐0 √ √ √ √ 1-100 

4๗ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร 

ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  

สลธ. ๑๐๘,๒๐0 √ √ √  1-103 

๔๘ ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

กกม. ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-106 

๔๙ โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค 

ศทส. ๑0๑,๐๐0 √ √   1-108 

5๐ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

กปก. ๒๐๐,๐๐0 √    1-110 

5๑ ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7  

ปปท.  
เขต ๗ 

50,๐๐0   √  1-112 

5๒ โครงการประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีทุจริต  ปปท.  
เขต ๙ 

ไม่ใช้ งปม. √ √ √ √ 1-114 

5๓ โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)  

สลธ. ๔0,๐๐0   √ √ 1-116 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน 

๕๔ โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
ส านักงาน ป.ป.ท.   

ศทส. 2,300,๐๐0 √    1-118 

๕๕ โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ 
(Anti Virus)  

ศทส. 2,173,๐๐0 √    1-120 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๔ - 

กิจกรรม/การด าเนินการตามขอบเขต หน้าที่และอ านาจ ที่นอกเหนือจากการด าเนินการตามกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท.  

 

ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากจะขับเคลื่อนและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว หน่วยงานภายในของส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีการด าเนินการ
ด้านอ่ืน ๆ ตามขอบเขต ภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ซึ่งได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
วิธีการ และข้อสั่งการต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร รวมถึงงานที่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ขอความ
ร่วมมือหรือร้องขอให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงเห็นควรแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการต่าง ๆ 
ของส านักงาน ป.ป.ท. ตามขอบเขต หน้าที่ และอ านาจของส านัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง ที่นอกเหนือจาก
การด าเนินการตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของส านักงาน ป.ป.ท. ดังนี้  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

กตท. ๑. กิจกรรมจัดท าแผนการพัฒนา
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างประเทศ 

๑) เข้าประชุมตามแผนงานได้ครบทุกการประชุม 
๒) จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศแล้วเสร็จ 1 
ฉบับ/การประชุม 

2-1 

๒. กิจกรรมศึกษาแนวทางและ
รูปแบบป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระหว่างประเทศ  

๑) สรุปแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐระหว่างประเทศ พร้อมถอดบทเรียนแล้วเสร็จ 

๒) ท ารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของต่างประเทศแล้ว
เสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง 

๓) ผู้บริหารรับทราบรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
ต่างประเทศ 

2-2 

๓. กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนจาก
นั ก ล ง ทุ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ แ ล ะ
ประสานงานกับหน่ วยง านที่
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักลงทุน
ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้ร้อยละ 80 

2-3 

กตน. ๑. โครงการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

๑) หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
๒) หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการ

ท างาน 

2-4 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๕ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

๒ .  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม ก า กั บ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

2-5 

๓. กิจกรรมการให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ระบบการให้ค าปรึกษาและการถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับค าปรึกษาน าค าปรึกษาไปปฏิบัติได้ 

2-6 

๔. กิจกรรมประเมินความพึง
พอใจของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 2-7 

๕. กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส่ ง เ ส ริ มคุณธรรมส านั ก งาน 
ป.ป.ท. 

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2-8 

๖. กิจกรรมการจัดการความรู้
เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

๑) จ านวนชั่ วโมงในการเข้ ารับการอบรมพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ค่า
เป้าหมาย ๓๐ ชม./คน/ปี 

๒) บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2-9 

๗. กิจกรรมจัดท าและพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒) การบริหารจัดการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

2-10 

ศปท. 1. การประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ ข อ ง ศู น ย์
ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุจ ริ ต 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

2-11 

๒. การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนด 

2-12 

กบค. ๑. กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงาน
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ง า น
เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๑) เพ่ือให้การเชิญประชุม การออกระเบียบวาระการ
ประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

2-13 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๖ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

๒) สามารถประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน 
ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ผู้อ านวยการกองบริหารคดี 
มอบหมาย 

๓) เรื่ องที่ เสนอบรรจุ เข้ าระเบียบวาระการประชุม
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  ป . ป . ท .  เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ยบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. 
๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. กิจกรรมการจัดท าคู่มือการ
อ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

๑) มีร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒) ได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

๓) ผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว 
ไปใช้ในการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. กิจกรรมจัดท าคู่มือการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

๑) สามารถรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกล่าวหา เพ่ือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล และส่ง
ต่อ หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ร้อง
ขอ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2-15 

๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียน และการปกปิด
ข้อมูลผู้กล่าวหา 

๑) เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียน
กล่าวหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 

๒) สามารถคุ้มครองข้อมูลของผู้กล่าวหา สร้างความเชื่อม่ัน
และความไว้วางใจในการด าเนินการ 

2-16 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๗ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

๓) สามารถค้นหาข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้จากการจัดท า
ทะเบียน และรหัสประจ าตัว 

สลธ. ๑. มาตรการเสริมสร้างแนวทาง
ในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการ
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมภายใต้กรอบแนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
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๒. โครงการรวบรวมและจัดการองค์
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
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๓. โครงการพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
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 ๔. โครงการเชื่อมต่อข้อมูลการ
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

2-20 

กยผ. ๑. โครงการพัฒนาระบบรายงาน
ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  

เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประเมินเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. จัดท าต้นทุนต่อคดี 
เพ่ือส่งผลให้ด้านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒. การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการ
ประเมินแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน เผยแพร่ผ่าน website ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
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๓. โครงการติดตามความก้าวหน้า
การด า เนินงานตามแผนงาน
บูรณาการในระดับพ้ืนที่และการ
ด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
ส่วนหน้า 

ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ภายใต้
แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๘ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

กปท. ๒ ๑. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารคดีกองปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ๒   

ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
คดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 
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กปท. ๓ ๑. การจัดท าแผนประทุษกรรม
ค ดี ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีตัวอย่างแผน
ประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และ
บุคลากรของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และ
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริง 
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ปปท.  
เขต ๑ 

๑. กิจกรรมสร้างความเข้าใจใน
บทบาท  อ าน าจหน้ าที่  ขอ ง 
ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ภายใต้การ
ด าเนินงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรื่น เกิด
ประสิทธิภาพ  

๒) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  มีความรู้  ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ
แนวทางปฏิบัติที่ดี อันเป็นรากฐานแห่งการให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ 
ศอตช. 
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๒. กิจกรรมการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
กระบวนงาน/ โครงกา รของ
หน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือจัดท า
ระบบแจ้งเตือน 

๑) มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง 
จัดท ามาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ 
กรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / 
โครงการ /กิจกรรม 

๒) มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ส่งต่อ
ให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และ
แจ้งเบาะแส  
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๓. กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุจริต 
ในภาครัฐ  

มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ    
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบ/ วิธีการ/เทคนิค/ ข้อพึง
ระวัง/ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าส านวนคดี 
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ปปท.  
เขต ๓ 

1. กิจกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดใน
คดีท่ีคณะ กรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการ 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. 2-29 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๖) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฉบับปรับปรุง  - ๑๙ - 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/การด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ภาคผนวก 
หน้า 

2. กิจกรรมติดตามผลการลงโทษ
ทางวินัยทางวินัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามมติชี้มูลความผิด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ท.    มี
มติชี้มูล 
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ปปท.  
เขต ๗ 

๑. โครงการศึกษาและพัฒนา 
เ พ่ือยกระดับงานป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ  ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖ 
ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 7 

1) มีฐานข้อมูลรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ในความรับชอบของ เขต ๗  เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมและโครงการในการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2) สามารถพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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๒ .  กิ จ กร รมการ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรการก ากับการ
ลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. กิจกรรมเ พ่ือแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กิจกรรมเ พ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 

มีระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๕ .  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
(KNOWLEDGE MANAGEMENT : 
KM) ของส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7  
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HIGH 
PERFORMANCE 
ORGANIZATION) 

เกิดองค์ความรู้ที่ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ    

 

ช่ือโครงการ :   ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ    . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1. ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ 
                                 พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรกุ              . 
แนวทางการพัฒนา : 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน           . 
                          2. ปลูกจิตส านึก สรา้งการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทจุริตให้กับทุกภาคส่วน     . 
งบประมาณ :  2,900,000 บาท (สองลา้นเก้าแสนบาทถ้วน)                                                                  . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : กิจกรรมที่ ๑ : 1. ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการฯ ส านักงาน ป.ป.ท.  ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ปปท.เขต 1-9 2. ปปท.เขต ๑-๙ ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 มิติ คือ - จัดประชุมจังหวัด
ขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ - ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต -ศูนย์ปฏิบัติการฯ เคลื่อนที่ให้ค าปรึกษา 
ประชาสัมพันธ์ 3.กปก.ร่วมลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก กับ ปปท.เขต 1-9   กิจกรรมที่ ๒ และ ๓ อบรม/
สัมมนา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานส่งเสรมิธรรมาภิบาลในภาครัฐ        . 
ผู้ประสานงาน : ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โทรศัพท ์  1403           . 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หรือการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเพื่อให้สอดรับกับความ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน ย่อมไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ หากประเทศไทยยังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงอันเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายาม
ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่
เปิดโอกาสให้โกง” มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในฐานะหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และมีหน้าที่สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยความตาม “มาตรา 17 ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี…  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ด าเนินโครงการ “ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” โดยน า
แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ไปใช้เป็นเครื่องมือและขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและยกระดับเป็น “ศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.” ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต 2.หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต 3.ชุด
ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อท าหน้าที่ 3 ด้านส าคัญ คือ  1.เปรียบเสมือนคลินิกให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการประเมิน 
ITA ตามมติคณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเคลื่อนท่ีและเข้าถึงทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง  2.เป็นเสมือนสถาบันที่ขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและหลักสูตรบรรษัทภิบาล
ต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน และให้บริการทางวิชาการ การศึกษาอบรมภายใต้หลักสูตร
ดังกล่าว หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากภาคส่วนต่าง ๆ และการออกประกาศนียบัตรและควบคุมใบประกาศนียบัตรประจ าหลักสูตร 
3.เป็นชุดปฏิบัติการ ทีร่่วมติดตามแนะน า ตรวจเยี่ยม และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
พื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการทุจริต แสวงหาข่าว รับข่าวสาร ข้อมูลเบาะแส กรณีที่อาจสุ่มเสี่ยงหรือสงสัยว่าอาจมีการทุจริต หรือกรณีที่ส่งผล
ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีการด าเนินการใดของรัฐที่สูงเกินความเป็นจริง หรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ เมื่อปรากฏ
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พฤติการณ์ตามที่ว่านั้นจะเข้าท าการระงับยับยั้ง ตัดวงจรก่อนที่จะมีการทุจริต หรือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และรายงานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินมาตรการปราบปรามการทุจริตต่อไป 

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

๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ2.2 เพื่อน ากระบวนการ

การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่
มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
 2.3 เพื่อปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อตรงต่อประชาชน และประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว 

2.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ส าเร็จและ  
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2.5 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการป้องกันการจ่ายสินบนและการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ภาคเอกชนที่จะต้องเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและภาคเอกชนทั่วไปให้มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทาง/มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
      กิจกรรมที ่๑ :  
               1. ประชุมคณะท างานศนูย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 1-9 
               2. ปปท.เขต ๑-๙ ด าเนนิการเฝา้ระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 มิต ิคอื 
                   - จัดประชุมจังหวดัขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ  
                   - ลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต 
                   - ศูนย์ปฏิบัติการฯ เคลื่อนที่ให้ค าปรึกษา ประชาสมัพันธ์ 
              3. กปก.ร่วมลงพื้นที่ในการเฝา้ระวังป้องกันการทุจรติเชิงรกุ กับ ปปท.เขต 1-9    
      กิจกรรมที ่๒ และ ๓ อบรม/สมัมนา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2. ผู้แทนภาคเอกชนหรือนติิบุคคล หรือภาคเอกชนผู้ที่สนใจ หรือนิติบุคคลที่เขา้ยื่นข้อเสนอราคากับหนว่ยงานภาครัฐในการ

จัดซื้อจดัจา้ง 
3. ผู้ทรงคณุวุฒิ นักวิชาการ ผูส้ังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสรมิธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการฯ ปปท.เขต ๑-๙ 
ระยะเวลา 3 วัน เพื่อวางแผนการ
ด าเนินโครงการฯ วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งเสริมธรรมา     
ภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต ส านักงาน 
ป.ป.ท. ร่วมกับ        
1. ส านักงาน 
ป.ป.ท. สามารถ
ด าเนินการขยายผล
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก จ านวนไม่
น้อยกว่า 7 จังหวัด 
2. ส านักงาน 
ป.ป.ท. สามารถ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
9 เรื่อง 
 

- เชิงปริมาณ 
1. จังหวัดขยายผล 
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก จ านวน      
ไม่น้อยกว่า  7 
จังหวัด  
- เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงาน 
ป.ป.ท. น ารูปแบบ
การเฝา้ระวังและ
ป้องกันการทุจริตเชิง
รุก ไปขยายผลเพื่อ
ใช้ในการเฝ้าระวัง
และป้องกันการ
ทุจริต ในพื้นที่
รับผิดชอบของ 
ปปท.เขต 1-9   
เกิดกระบวนการ 
เฝ้าระวังการทุจรติ
ในหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การทุจริต   
ในภาครัฐลดลง 

 
 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

๒. จัดสรรงบประมาณไปยัง ปปท.
เขต ๑-๙ จ านวนเขตละ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อด าเนินการโครงการฯ ใน
การเฝา้ระวัง ป้องกันการทุจรติเชิง
รุกฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต ๑-๙ 
ด าเนินการใน ๓ มิติ ดังนี้  
   ๑. ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปปท. เขต 
๑-๙ จัดประชุมจังหวดัขยายผลใน
การส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ 
   ๒. ด าเนินการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกฯ    
   ๓. ศูนย์ปฏิบัติการฯ เคลื่อนที่ให้
ค าปรึกษา ประชาสัมพันธ์ 

๑๗๔,๒๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ 125,800 

๓. ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยกองป้องกันการทุจริต   
ในภาครัฐร่วมลงพื้นที่ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในจังหวัด
ขยายผล  เพื่อติดตาม ให้ค าปรึกษา 
และร่วมด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ปปท. เขต  
๑-๙ 

- - 98,750 

๔. จัดจ้างผลติวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเปน็
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์๋ปฏิบัติการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตส านักงาน ป.ป.ท. 

- - 115,000 - 
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กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๕. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
กิจกรรมที่ ๒ : ปลุกจิตส านึก
เจ้าหน้าท่ีรัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้หลักสตูรเสรมิสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจรติ 

๑. ประชุมเพื่อเตรยีมความพร้อมใน
การด าเนินงานร่วมกับเจา้หน้าท่ีงาน
ป้องกัน ปปท. เขต ๑-๘ 

ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ได้รับ
การอบรมหลักสูตร
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต จ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 

- เชิงปริมาณ 
ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวนไม่น้อย
กว่า 200 คน 
 
- เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

๒. จัดสรรเงินงบประมาณให้ ปปท.
เขต ๑-๘ 
เขตละ 150,000 บาท เพื่อจัดการ
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจรติ  
จ านวน 1 รุ่นๆ ละ ๕๐ คน 
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 

- - 750,000 45๐,๐๐๐ 

๓. กปก. ด าเนินการอบรมหลักสูตร
เสรมิสร้างธรรมาภิบาลต่อตา้นการ
ทุจริต จ านวน 1 รุ่นๆ ละไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน 
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 

- - - 164,600 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
กิจกรรมที่ ๓ : เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับภาคเอกชนภายใต้
หลักสตูรบรรษัทภิบาลต่อตา้นการ
ทุจริต 

๑. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอ้ม
ในการด าเนินงานร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง 

ผู้แทนภาคเอกชน
หรือนิติบุคคล หรือ
ภาคเอกชนผู้ที่
สนใจ หรือนิติ
บุคคลที่เข้ายื่น
ข้อเสนอราคากับ
หน่วยงานภาครัฐใน
การจัดซื้อจดัจ้าง
ได้รับการอบรม
หลักสตูรบรรษัทภิ
บาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 คน 

- เชิงปริมาณ 
ผู้แทนภาคเอกชน
หรือนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลที่เข้ายื่น
ข้อเสนอราคากับ
หน่วยงานภาครัฐใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
เข้ารับการอบรม
หลักสูตรบรรษัท     
ภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวน       
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
- เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรบรรษัทภิ
บาลต่อต้านการ

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

๒. ด าเนินการจัดการอบรมหลักสูตร
บรรษัทภิบาลต่ อต้ านการทุ จริ ต
จ านวน ๒ รุ่นๆ ละไม่น้อยกว่า ๕๐ 
คน 

- -    
91,650  

- 

๓. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
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กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ทุจริต มีความรู้ความ
เข้าใจและผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

 
วิธีการวัดผลโครงการ 

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย “ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรร

มาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ท่ัวประเทศ 
2. การทุจริตในภาครัฐลดลง ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 
3. ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง

และป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตลดน้อยลง 
5. กระบวนการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และเห็นผลเป็น

รูปธรรม 
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่อต้านการทุจริต 

 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจริต  
      - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ช่ือโครงการ :   “ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
                    สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  ๑ ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ 
                                 พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรกุ 
แนวทางการพัฒนา :   ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :   ๖,๕๓๙,๒00 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ศึกษา วิเคราะหผ์ลคะแนน CPI/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบ่งกลุม่ระดมความคิดเห็น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา ประสิทธิวงษ์   โทรศัพท์    1512 
 

๑. หลักการและเหตุผล    
ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นดัชนีที่ถูกจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : 

TI) ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสยีของการทุจริต โดยการประเมินดัชนีการรับรูก้ารทุจรติในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ จะมีแหล่งการประเมินทั้งหมด ๑๓ แหล่งการประเมิน ส าหรับการประเมินคะแนนของประเทศไทย ใช้แหล่งการประเมิน
ทั้งหมด ๙ แหล่งการประเมิน  

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

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ระยะที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. เป็น
หน่วยงานหลักในการยกระดับคะแนน CPI โดยร่วมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2565 รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ศอตช. ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่ อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหามาตรการแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้มีระดับคะแนนสูงขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ จนเป็นท่ียอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาจากนักลงทุน จ าเป็นต้องให้ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย แบบบูรณาการ และประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพื่อก าหนด
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มาตรการ แนวทาง และพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทยให้สูงขึ้นและสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้  

๒. วัตถุประสงค์   
   ๑)  เพื่อก าหนดกลไก มาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
   ๒)  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  เพื่อยกระระดับค่าคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   ศึกษา วิเคราะหผ์ลคะแนน CPI/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / ประชาชนทุกภาคส่วน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทยถูกขับเคลื่อนอย่างชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  

 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/  
แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 
หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ผลคะแนน CPI 
๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. จัดท ากลไก มาตรการ แนวทาง
ในการขับเคลื่อนค่าคะแนน CPI 
๔. ช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อน
การประเมินความเสีย่งการทุจรติ 
๕. การตดิตามการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ ่

มีบทวิเคราะห์ 
แหล่งการ
ประเมินค่า
คะแนนดัชนี  
การรับรู้การ
ทุจริต 
(Corruption 
Perceptions 
Index : CPI)        
ทีป่ระเทศไทย      
ถูกประเมิน 

เชิงปริมาณ 
มีรายงานบทวิเคราะห์แหล่งการ
ประเมินค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)    
ทีป่ระเทศไทยถูกประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
มีข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ในระยะต่อไป   
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

๕.๓๕00 - 0.๗๙๒๘ ๐.๓๙๖๔ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ...กอท.. 

 

ช่ือโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสีย่งการทุจรติภาครัฐ                 . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก                 
แนวทางการพัฒนา : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน           . 
งบประมาณ : -           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  ๑) พัฒนามาตรฐานคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลนคร ๒) ขับเคลื่อนและช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ๓) ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งผลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แกห่น่วยงานภาครัฐ          
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทจุริตภาครัฐ             . 
ผู้ประสานงาน : นางสาว  บุศรากร เพชรศริิโกศล   โทรศัพท์   096-1414665          . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วย แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก าหนดไว้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
(ศอตช.) ซึ่งเป็นกลไกในการประสานขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติ จึงได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการเพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการโดยมุ่งเน้นผลักดันให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ มีการพัฒนามาตรการ วิธีการลดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทจริต” (Corruption Risk Control) ที่ก าหนด เพื่อช่วยเป็น
หลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่
จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ 
๒. วัตถุประสงค์   
 หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๑) พัฒนามาตรฐานคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ๒) ขับเคลื่อนและช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา) ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการด าเนินการ 
 ๓) ส านักงาน ป.ป.ท. ประเมินผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ 
“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 
และแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)  
๕. สถานที่ด าเนินการ  4๐๔ หนว่ยงาน 
 



ภาคผนวก ๑ - 9 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วดั งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด องค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต (Corruption Risk Control) ขั้นต่ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ /เป้าหมายแผนย่อย คดีทจุริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง / แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนามาตรฐาน
คู่มือการประเมิน
ความเส่ียงการ
ทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ  

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/
เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน จังหวัด องค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา) มีคู่มือการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตตามเกณฑ์
การประเมินเชิงคุณภาพ 
“มาตรการควบคุมความเส่ียง
การทุจริต” (Corruption Risk 
Control) 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด 
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) จ านวน 4๐๔ หน่วยงาน มีคู่มือการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการ
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต”   
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด 
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) จ านวน 4๐๔ หน่วยงาน มีคู่มือการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการ
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต”  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประเมินความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน 

- - - - 

กิจกรรมที่ ๒    
การขับเคลื่อน 
การประเมินความ
เส่ียงการทุจริต
ภาครัฐ  
พ.ศ. 2566 
 

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/
เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน จังหวัด องค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ 
(กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา) มีแผนบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริต
และรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด 
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) จ านวน 4๐๔ หน่วยงาน  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต มายัง ส านักงาน 
ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด 
องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ที่ส่งแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริตและรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต มายังส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพควบคุม
ความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risk Control)  ขั้นต่ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ...กอท.. 

 

ช่ือโครงการ :  โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่           
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก                 
แนวทางการพัฒนา ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน           . 
งบประมาณ : -          .. 
ผู้ประสานงาน : นางสาววรัญญา  ชวศุภกุล               โทรศัพท์  1514               . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศซึ่งต้องด าเนินการเพือ่
บรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุดิบกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งได้บัญญัติให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญตัิให้การจดัท าแผนปฏริูปประเทศแตล่ะด้านต้องสอดคล้องกับแผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และ
รัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
การด าเนินการตามกิจกรรมปฏริูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มี
มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร โดยใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต (2) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็วโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสและ
ผลประโยชน์ และ (5) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ   
โดยก าหนดกรอบการด าเนินการ ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการ และ
รายงานต่อ ศอตช. เพื่อรับทราบ  
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 ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากรที่ใช้ในการ
พัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอื่นๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงเป็นอันมาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถด าเนินการ
ได้ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy Development Stage) และในขั้นตอนของการน านโยบายไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ (Policy Implementation Stage) ซึ่งประการหลังนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการ
ป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ แนวคิดคือ การน าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่มและด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป) และเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุผลควรมีการก าหนดกลไกการด าเนินการ และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการขณะด าเนินโครงการ และหลังสิ้นสุด
การด าเนินการ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง
มีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ จึงได้ จัดท าคู่มือ
การประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด า เนินโครงการขนาดใหญ่ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่ต้องด าเนินการตามเกณฑ์เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต และยั บยั้ง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
๒. วัตถุประสงค์      เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มาใช้ในการริเริม่และด าเนนิโครงการที่มีวงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ข้ึนไป) และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๑) ปรับปรุงคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ ่
 ๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามคู่มือในการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓) ติดตามและประเมินผลความเสี่ยงเชิงนโยบาย โครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4) จัดท ารายงานผลการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
 5) เผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  - 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการขับเคลื่อนการประเมินความเสีย่งการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการ
ขนาดใหญ ่
- ปรับปรุงคู่มือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงเชิงนโยบาย 
- ก าหนดแนวทางการด าเนินการรว่มกับ
หน่วยงานตรวจสอบ 
- ช้ีแจงกรอบการด าเนินการให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- การติดตามการด าเนินโครงการตามเกณฑ์ 
(โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ  
พ.ศ. ๒๕๖๖) 
- สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินการ 

๑. หน่วยงานของรัฐ    
ที่ด าเนินโครงการที่มี
วงเงินสูง (ตั้งแต่ ๕๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป)         
ที่เป็นไปตามเกณฑ์  
มีการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบาย  
๒. ส านักงาน ป.ป.ท. 
และหน่วยงานตรวจสอบ
ได้วิเคราะหค์วามเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบาย  
 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีมโีครงการ
ตามเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   
มีการประเมินความเสี่ยง   
การทุจริต เชิงนโยบายตาม
คู่มือการประเมินความเสี่ยงฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
เชิงคุณภาพ 
รายงานการขับเคลื่อน      
การประเมินความเสีย่ง      
เชิงนโยบาย 

- - - - 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  รายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนยอ่ย การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ /เป้าหมายแผนยอ่ย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง / แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ชื่อโครงการ :   โครงการสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ                 . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึกสร้างการ

รับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก      . 
แนวทางการพัฒนา :  ๑. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
งบประมาณ : 10,๓๐0 บาท                            . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล       โทรศัพท์ ๑๓๑๓            
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงาน
หลักและศูนย์กลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอันจะท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของ
ประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.2  เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.3  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ  

๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ 
3.๓ ด าเนินโครงการฯ 
๓.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๕. สถานที่ด าเนินการ   อบรมสัมมนาแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียน ณ ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

 ๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

- ผลผลิต เกิดการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ตัวช้ีวัด สรุปผลแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดท าฐานข้อมูลกลาง ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอียดขออนุมัติโครงการ       
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ    10,๓๐0   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาท่ี : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : 850,000 บาท 
ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                              
1. หลักการและเหตุผล ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่าส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามล าดับ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ โดยเฉพาะการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจรติ 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ ด้านการสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ๒ แผนแม่บทย่อย ได้แก่ ๑.การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องมี
คะแนนความโปร่งใสอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต มีพันธกิจและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นพันธกิจที่ ๑ และ ๓ คือ 
ปลูกฝังและสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม และขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ตามล าดับซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ข้อที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน ป.ป.ท. ได้ออกมาตรการต่างๆ คือ การ
ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายและการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต” การมีระบบการประเมินความเสี่ยงทุจริต การจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการทางด้านการป้องกัน
การทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านการป้องปราม และการปราบปรามการทุจริตอันมุ่งหวังให้น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย จาก
การศึกษาถึงแหล่งข้อมูลความโปร่งใสขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) จะพบว่ามีการให้คะแนน
และจัดอันดับประเทศไทย โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ๙ แหล่ง โดยการเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของบุคคลจาก ๒ แหล่งข้อมูล
หลัก คือ ๑.จากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์ และ ๒.จากนักธุรกิจในประเทศ นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยและนักลงทุนจากทั่ว
โลก(www.pacc.go.th) สะท้อนทัศนคติที่มีต่อการรับรู้การทุจริตและคอร์รัปช่ันในประเทศไทย บ่งช้ีว่าทัศนคติของนักลงทุนหรือนัก
ธุรกิจนั้นมีผลอย่างมากต่อระดับคะแนนการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยต่อการให้คะแนนขององค์การความโปร่งใสนานาชาติ 
(แหล่งข้อมูลที่มีการให้คะแนนจากทัศนคติของนักธุรกิจ นักลงทุน และธุรกิจการค้าการลงทุน คือ แหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง ประกอบด้วย ๑.
IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) ๒ . The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 3 .World 
Economic Forum (WEF) 4.Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) ) แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวทางต่างๆใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใส กลับยังไม่มีความชัดเจนในบทบาทและการด าเนินการของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีต่อภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย ๑.ส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒.หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๓.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ๔.
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ๕.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ๖.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และ ๗.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ตาม หากล้วนแต่เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการที่ยังไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการใดๆให้เห็นเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติแต่อย่างใด อีกทั้งยังขาดมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐโดยการน าภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส
การทุจริต  และไม่มีการส่งเสริมให้มีช่องทางที่ภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนจะได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตของ
ประเทศไทยและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือรายงานการทุจริต แม้ส านักงาน ป.ป.ท. จะมีการแจ้งถึงช่องทางแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตของนักลงทุนชาวต่างชาติผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (The Complaint Center for Foreign 
Investors) ผ่าน fad.pacc@gmail.com ก็ตาม แต่ไม่มีผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนชาวต่างชาติ กระบวนงานและอัตรา
ก าลังคนรองรับการรับเรื่องร้องเรียนของชาวต่างชาติหรือนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวโดยรวมคือส านักงาน ป.ป.ท. 
ยังไม่ได้แสดงถึงบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยการน าภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเห็นเด่นชัดเป็น
รูปธรรม 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๑.เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
    ๒.เพื่อให้ภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท.ส่วนกลางและเขต 1-9 ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย ภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ปปท.ส่วนกลางและเขต 1-9   

5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท.ส่วนกลางและเขต 1-9 

6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตรส่งเสริมธรร
มาภิบาลและการมสี่วน
ร่วมของภาคธุรกิจ เอกชน
และนักลงทุนในการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หลักสตูรส่งเสริมธรร
มาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจ เอกชนและนัก
ลงทุนในการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดหลักสูตรส่งเสริม
ธรรมาภิบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิ
บาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๓๓๐,๐00 
 

   

2.จัดประชุมร่วมกับภาค
ธุรกิจ เอกชนและนัก
ลงทุนในพื้นที่ ปปท. 
ส่วนกลางและเขต 1-9  

จัดประชุมร่วมกับ 
ภาคธุรกิจ เอกชนและ
นักลงทุนในพ้ืนท่ี 
ปปท. ส่วนกลางและ
เขต 1-9             
ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคธุรกิจ 
เอกชนและนักลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    
ของเป้าหมายโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคธุรกิจ เอกชน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  
 
 

๕๒๐,๐๐๐ บาท 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome) ส านักงาน ปปท.ส่วนกลางและเขต 1-9 มีเครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการ
ทุจริตในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต/ ปลูกและปลุกจิตส านึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13   
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน     
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ    

 

ช่ือโครงการ :   ส่งเสรมิองค์ความรู้เพื่อยกระดับการประเมิน ITA และการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy         . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1. ขับเคลือ่นธรรมาภบิาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก              . 
แนวทางการพัฒนา : 1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความรว่มมือกับทุกภาคส่วน           . 
งบประมาณ :   230,800  (สองแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)              . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การวิเคราะห์ข้อมลู ประชุมเชิงปฏิบตัิการ และให้ค าปรึกษา แนะน า          . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานส่งเสรมิธรรมาภิบาลในภาครัฐ          . 
ผู้ประสานงาน : ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โทรศัพท ์  1403           . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถน าไปจัดท าแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ซึ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
ก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท.ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (BIG ROCK) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ให้แก่ส่วนราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่า ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์   
     2.1 เพื่อก ากับติดตาม และส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 146 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีค่าคะแนน 
ITA 85 คะแนนขึ้นไป 
     2.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูปท่ีส าคัญ (BIG ROCK) เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี” 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
     การวิเคราะห์ข้อมลู ประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ค าปรึกษา แนะน า 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
    4.1 ส่วนราชการระดับกรมหรอืเทียบเท่า 146 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
    4.2 ศปท. ประจ ากระทรวง 40 หน่วยงาน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการส่งเสรมิองค์
ความรู้ในการประเมิน ITA และ
ขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy 
ให้แก่ส่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ภายใต้การก ากับติดตามของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

๑. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า 146 
หน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมิน และผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (มีค่า
คะแนน ITA 85 คะแนน
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
84 
๒. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า 146 
หน่วยงาน ประกาศตน
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- เชิงปริมาณ 
1. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า 146 
หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (มีค่าคะแนน 
ITA 
85 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 84 
2. ส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า 146 
หน่วยงาน ประกาศตนเป็น
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกคนไมร่ับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift 
Policy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 
- เชิงคุณภาพ 
 1. หน่วยงานภาครัฐ 
มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA และ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว ้
2. หน่วยงานภาครัฐมี
นโยบายประกาศตนเป็น
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกคนไมร่ับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift 
Policy) 

230,800 - - - 

1.1 วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และข้อมลูการ
ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ของ
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
146 หน่วยงาน 
๑.๒ ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง/
แผนการด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้
ในการประเมิน ITA และแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 
๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบตัิการส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า 146 
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมองค์ความรูใ้น
การประเมิน ITA และขับเคลื่อน
นโยบาย No Gift Policy โดยศูนย์
ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 
๑.๔ ท าการให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ข้อซักถามและสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจในการประเมิน ITA และการ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้แก่
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
146 หน่วยงาน โดยศูนย์ปฏบิัติการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
ส านักงาน ป.ป.ท. 
๑.๕ สรุปผลการด าเนินการ 
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วิธีวัดผลโครงการ 
๑. ตามค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
๒. รายงานผลการประกาศนโยบาย No Gift Policy ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๖ หน่วยงาน 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
     หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการจัดท าแนวทาง
มาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อลดโอกาสการทุจริตและลดโอกาสการให้หรือรับสินบนในหน่วยงานของรัฐ และ
มีนโยบายประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 
แนวทางการพัฒนา 
      - ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจริต  
      - ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

 
ช่ือโครงการ : โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     . 
แนวทางการพัฒนา ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน       . 
งบประมาณ : ไมไ่ดร้ับงบประมาณ                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙       
ผู้ประสานงาน : นางประไพพรรณ  รตันะ  โทรศัพท ์๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘         . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญล าดับ
ต้นๆ ที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งเน้นการใช้งบประมาณเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล ไม่เกิดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบได้ ชุมช หรือประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้
จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างสูงสุด   
 ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
เป้าหมายคือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยให้การตรวจติดตามการใช้จ่าย เพื่อเป็นการวางมาตรการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อช่วยในการระงับยบัยั้งการทุจริตประพฤตมิิชอบท่ีอาจเกิดขึน้  
 ๒.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 ๒.๓ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๙  จ านวน ๗ จังหวัด (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตาน ียะลา 

และนราธิวาส) 
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๕. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. ๙  ได้รับการเฝ้าระวังตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
    เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 

                     แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการตรวจติดตามการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ(ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงาน 
ปปท.เขต ๙)  

ผลผลิต (OUTPUT)     
     จ านวนครั้งของการลง
พื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการ
ใ ช้จ่ า ย งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เชิงปรมิาณ   
   - จ านวนครั้ งที่ลงตรวจ
ติดตามการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานภาครัฐ อย่าง
น้ อ ย  ๓  ค รั้ ง ต่ อ ปี  ง บ  

ประมาณ 
เชิงคุณภาพ  
การรายงานผลการตรวจ
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติของส านักงาน 

ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี : ๑ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนา

ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก. 
แนวทางการพัฒนา : ๒. ปลูกจิตส านึก สรา้งการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทจุริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :  250,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดจ้างบริษัทเอกชน. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ป.ป.ท.. 
ผู้ประสานงาน : นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๐๓      
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริ หารจั ดการภาครั ฐ ได้ ให้ ความส าคัญกับเรื่ องการต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ โดยก าหนดให้ ม ี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง 
เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สจุรติ” ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแผนย่อยการป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ และให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย พร้อมท้ังต้องเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เพื่อน าไปสู่การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ท. และสอดรับกับนโยบายดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
จึงต้องอาศัยกลไกสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรม
พิเศษ และการแถลงผลงาน เป็นต้น ผ่านโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ อันจะน ามาซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสังคม ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.  
๒.๒ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๒.3 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบในภาครัฐ 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จ้างบริษัทเอกชน จ านวน            250,000.-   บาท 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑) ประชาชนท่ัวไป 
 ๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
 ๓) สื่อมวลชน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 

๖. กิจกรรม งบประมาณ 

 

7. ตัวชี้วัด 
- เชิงปริมาณ จ านวนช่องทางที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน  ป.ป.ท.  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางการสื่อสาร 
- เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 

8. ผลผลิต (OUTPUT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม/โครงการ 
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. 
รวมถึงมีความตระหนักเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10. ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑    ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             - ประชาชนและภาคีตา่งๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับท่ี ๒   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 หัวข้อแผนย่อย : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สจุริต 

 แนวทางการพัฒนา : ปลูกและปลกุจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒันธรรมสุจรติ และการปลูกฝัง 
                                และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ  (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  
จัดจ้างประมวลผลข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ป.ป.ท. (News 
Clippings) จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเซียลมีเดีย ผ่านระบบออนไลน์  

๑๙,๙๐๒ ๑๙,๙๐๒ ๑๙,๙๐๒ ๑๙,๙๐๒ 

กิจกรรมที่ ๒  
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 1๕ ปี ส านักงาน ป.ป.ท. (25 
มกราคม 256๖)  

 ๙๐,๐๐๐   

กิจกรรมที่ ๓ 
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจและการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

  ๘๐,๓๙๒  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

 
ช่ือโครงการ  โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ         
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     . 
แนวทางการพัฒนา ๒ :  ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน       . 
งบประมาณ : ๕0,000.๐๐ บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙       
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิชญาภา  สสุถาพร  โทรศัพท ์๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘         . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปฏิบัติงาน การติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เสริมสร้างการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบนโยบายเร่งด่วนส าคัญ การมุ่งลดและขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยก ากับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีความตื่นตัวต่อสภาพ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ยอมรับการโกงและไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม 
 ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
การสร้างความตระหนักรูแ้ละให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทุจริต การสอดแทรกค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมตลอดถึงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
เฝ้าระวังและการให้ข้อมูลเบาะแสส าคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างยั่งยืนการร่วมผลึกพลัง
ประชารัฐและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายคือภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ   
 ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต  
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และการแจ้ง
เบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท่ีเกิดขึ้น 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท.เขต ๙  จ านวน ๕๐ คน          

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ๑. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  
 ๒. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐลดน้อยลง 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
    เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 

                     แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
โครงการเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (จัดการ
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงาน 
ปปท.เขต ๙)  

ผลผลิต (OUTPUT)     
     ๑. เครือข่ายเฝ้าระวังใน
ภาครัฐให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการฝึกอบรม
เพื่อการป้องกันการทุจริต
เชิงพื้นที ่
     ๒. เครือข่ายในภาครัฐมี
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ แ ล ะ
จิตส านึกสาธารณะ ค านิยม
ไม่ยอมรับการทุจริต เข้า
มาร่วมเป็นหูเป็นตาในการ
เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส
การทุจริตในภาครัฐในพื้นที่
ของตนเอง 

เชิงปรมิาณ   
   -  จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
เชิงคุณภาพ  
  - ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่
มี ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ขึ้ น ห รื อ
มากกว่าก่อนเข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐ 
  - ความพึงพอใจของ ผู้ร่วม
โ ค ร ง ก า ร  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า      

ร้อยละ ๘๐ 

 ๕0,000   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 

ช่ือโครงการ : การเสรมิสรา้งองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจรติด้วยระบบการเรยีนรู้ออนไลน์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 
(e-Learning)                   .  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจติส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนา

ระบบงานป้องกันการทุจรติเชิงรุก                               . 
แนวทางการพัฒนา : 2 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และพัฒนาองคค์วามรู้ในการป้องกันการทุจริตใหก้ับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการการเอง       
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :       ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน    โทรศัพท์     ๑๔๔๔       
 

 

๑. หลักการและเหตุผล        
 ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไข รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด 
รวมทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ าลง เพิ่มคุณค่า
และประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้มาจะมีคุณภาพในการน าไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการท างานให้มีต้นทุนที่ต่ าลง ใช้เวลาในการ
ท างานท่ีลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้ เทคโนโลยีจึงมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถึงตัวบุคคล สามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนา
ความรู้ของตนเองได้โดยไม่จ ากัดเวลา ซึ่งปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง เกือบทุก
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้คือ การพัฒนา
บทเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และพัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จึงได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะน านวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยใน
การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้มีความทันสมัย และมีรูปแบบของเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทาง การอบรมที่สะดวกรวดเร็ว 
สามารถรองรับผู้อบรมได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยด าเนินการผ่านการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีองค์ความรู้และเข้าใจแนวทางในการบริหาร/การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” (2) หลักสูตร 
“อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” และ (3) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” จากเหตุผล
ดังกล่าว ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงด าเนินการน าหลักสูตรที่จัดท าและพัฒนาองค์ความรู้มาด าเนินการต่อยอดให้กับ
บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ภายใต้กิจกรรม  
“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)             .         
๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๕. สถานที่ด าเนินการ   
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 7.1 ส านักงาน ป.ป.ท. มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
 7.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคด้านการป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐ และทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      เปา้หมายแผนย่อย ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

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

 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

1. การจัดอบรม 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้
ความเข้าใจตามหลักสูตรที่ก าหนด 

- มีหลักสตูรเสรมิสร้างองค์
ความรู้ 3 หลักสูตร 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การประเมินองค์
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    

2. การมอบ
เกียรติบตัร 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติ
บัตรผา่นทางระบบออนไลน ์

- มีเกียรติบตัรออนไลน์ 3 
หลักสตูร 

    

3. การสรุปผล ส านักงาน ป.ป.ท. มีการสรุปผลการ
ด าเนินการเพื่อน า เสนอต่อผู้บริหาร 

- มีรายงานสรปุผลการด าเนินการ  
1 ฉบับ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect”      . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ :  ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
แนวทางการพัฒนา ๔ : . ส่งเสรมิการรวมตัวกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและช้ีเบาะแส 
งบประมาณ : 1,6๘0,000.- บาท           ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ :  ด าเนินการเอง/ด าเนินการจัดจ้าง           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกนัการทุจริต กองป้องกันการทุจรติในภาครัฐ         
ผู้ประสานงาน :  นางสาวอรณิช สุขบาล ผู้อ านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ   โทร. 1400     
๑. หลักการและเหตุผล   
 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมาก
ยิ่งข้ึน ปัญหาการขาดจิตส านึกถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยท่ีถูกจัดอยู่ในล าดับท่ี 101 จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2563 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของทุกคนในประเทศที่จะต้องร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต หากเพียงหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่
อาจแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลไก
ที่ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 63 
ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือช้ีเบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  
 ดังนั้น การด าเนินงานในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริต การดูแลพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ชาติหรือผลประโยชน์ของชุมชนที่ประชาชนจะพึงได้รับ เพื่อน าไปสู่การสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรม พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต การมสีว่น
ร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการ
เครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “Pacc Connect” เพื่อเป็นกลไกในรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลใหก้ารทุจริตของประเทศลดลง 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑) เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับทุกภาคส่วนในการตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 ๒.๒) เพื่อบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการรณงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที ่
      2.3) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายพื้นทีส่ีขาวต้นแบบฯ และคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต 
     2.4) เพื่อให้การทุจริตของประเทศไทยลดลง ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงข้ึน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  

๓.๑ จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินโครงการ และอนุมัตโิครงการ 
๓.๒ จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินโครงการ 
๓.๓ ด าเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และสรรหาเครือข่ายพื้นที่สี

ขาวต้นแบบฯ 
๓.๔ ด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายพื้นท่ีสีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต 
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๓.๕ การสมัมนาเพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต          
๓.6 สรุปผลการด าเนินโครงการ และอื่นๆ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  1) นักวิชากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  
                        2) ภาคประชาสังคมของส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 8๐๐ คน 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 และกรุงเทพมหานคร 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๗.1 เครือข่ายภาคประชาสังคมเกิดการตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจรติ  
7.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมมจีิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยส์ุจรติ 

 ๗.3 เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้ง
เบาะการทุจริตในพื้นทีท่ั่วประเทศ 
 ๗.4 มเีครือข่ายพื้นท่ีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส านักงาน ปปท. 
เขต 1-9 อย่างเป็นรูปธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑    ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ : ประชาชนและภาคตี่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

แผนระดับท่ี ๒   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :   แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมาซื่อสัตย์สุจริต   แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มี
วัฒนธรรมสจุริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเดก็และเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑  
การลงพื้นที่เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ภาคประชาชน และสรรหา
เครือข่ายพื้นท่ีสีขาวต้นแบบฯ 

มีการเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ ส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมภาคประชาชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 
ครั้ง 

เชิงปริมาณ  
จ านวนเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0  
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
เครือข่ายพื้นท่ีสีขาว
ต้นแบบฯ มสี่วนร่วม
ในการรณงค์ ป้องกัน 
และเฝ้าระวัง 
การทุจริตในพื้นที ่
ต าบล 
พื้นที่ลง 

๑๕๐,๐๐๐ ๒๘๗,500  

กิจกรรมที่ 2  
การคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาว
ต้นแบบในการป้องกันและเฝ้า
ระวังทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ท. มี
เครือข่ายพื้นทีส่ีขาว
ต้นแบบในการป้องกันและ
เฝ้าระวังทุจริตในพื้นที ่

5๕,000 ๑๐๐,๐๐๐ 2๒,000 

กิจกรรมที่ 3 
การสมัมนาเพื่อส่งเสรมิการมีสว่น
ร่วมของเครอืข่ายภาคประชาสังคม
ในการป้องกนัและเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ท.  
มีแนวทางการสร้าง
เครือข่ายพื้นที่สีขาว 
ต้นแบบฯ ทั้งใน 9 เขตพื้นที่
และกรุงเทพฯ  

๕30,0๐0 ๓๖๒,๕00 ๑๗๓,๐00 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

 

ช่ือโครงการ :  การเช่ือมโยงฐานข้อมูล เพื่อก ากับตดิตาม การลงโทษทางวินัยและประวัติอาชญากร ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                             
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  2 พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  .                                    
แนวทางการพัฒนา :     1 พัฒนาขับเคลื่อนทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ                                     . 
งบประมาณ :  100,000.- บาท                                                           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
     ๒. การจัดประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU ระหว่าง 
ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                 . 
                ๓. การจัดเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ                       . 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวโรสนา ศักดิ์นภาพรเลิศ โทรศัพท์ 081-988-7157                                        .                                    
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมก าร ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐ  
และ เป็ นกรณีมี มู ลความผิดทางวินั ย  ให้ ประธานกรรมการส่ ง รายงานและ เอกสารที่ มี อยู่ พ ร้ อมทั้ ง ความ เห็น 
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัยอีก และมาตรา 41 ผู้บังคับบัญชา 
และผู้มีอ านาจแต่งตั้ งถอดถอน เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 40 ให้พิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับเรื่องและส่งส าเนาค าสั่งลงโทษดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
46 วรรค 3 วรรค 4 กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลวินัยและอาญา มีมูลวินัยให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนั้น 
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่งตั้งให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือพนักงาน ป.ป.ท. 
ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ท. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายมาตรา 23/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารฯ แต่งตั้งให้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น จึงต้องแจ้งหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอด
ถอนของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย แต่ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องรอผลการลงโทษทางวินัยจากผู้บังคับบัญชา
และผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน และมีหนังสือติดตามทวงถามในเรื่องดังกล่าว เป็นการด าเนินการด้วยหนังสือราชการโดยปกติ ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความรวดเร็วและทันการณ์ในการด าเนินอี่นที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  
  ดังนั้น หากมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดกับผู้ถูกกล่าวหา เพื่อก ากับติดตามการลงโทษทาง
วินัยก็จะท าให้ทราบผลการลงโทษทางวินัยได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังสามารถได้ข้อมูลอื่นใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในทางคดีได้ ด้วยเหตุ
ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควร จัดท าโครงการซึ่งครั้งนี้ขอเสนอเป็น กรณี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดความรับผิด
ของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (กปท.5) ช่ือว่า “โครงการการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อก ากับติดตามการลงโทษทางวินัย
และประวัติอาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
๒. วัตถุประสงค์   
  เพื่อก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  1. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU    .  
     ระหวา่ง ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                 . 
  ๓. การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ                       .                              
.    
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   
  ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้
ที่เกี่ยวข้องทางคดี ประชาชน และประเทศชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  1. ทราบผลการลงโทษทางวินัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 
  2. ทราบข้อมูลประวัติอาชญากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเป็นประโยชน์ในทางคดี 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ : 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัต ิ
 แนวทางการพัฒนา  

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 

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

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้งคณะทางานจากกอง/ส านัก
ที่เกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. 

มีบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่าง
ส านักงาน 
ป.ป.ท. และ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จ านวน ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีแนวทางในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ที่สามารถเป็น
ประโยชน์ในทางคด ี

 
 
 

 ๑๐๐,000 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินโครงการและ
จัดท ารา่ง MOU ระหว่าง ส านกังาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU 

กับส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

   

กิจกรรมที่ 4 
การลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน 

ป.ป.ท. และ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 

ชื่อโครงการ :   การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
   มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี : ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :  ๑ พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารติดตามคดี   กองบริหารคดี             . 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวบังอร ฝอยทอง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารติดตามคดี    
   นางสาวกนกวรรณ แม้นเมฆ  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ   
โทรศัพท์ :  ๔๑๐๐ / 08-2667-0583 /09-1730-0012          . 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   
 การบริหารจัดการระบบในการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี
มติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นปัจจุบัน ตลอดทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกขั้นตอนได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเรื่องร้องเรียนที่มีการวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก 

๒. วัตถุประสงค์   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 (1) จัดท าและปรับปรุ งฐานข้อมูลการด า เนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใน 
ของส านักงาน ป.ป.ท. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (2) ติดตามการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (3) รวบรวมผลการด าเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัย ช้ีมูลความผิดทางวินัย  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (4 )  วิ เคราะห์ผลการด า เนินการทางวินัย แก่ เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐของหน่วยงานต้นสั งกัด  ว่ า เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  

 (5) รายงานผลการติดตามและวิเคราะห์การด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 (๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับและสนับสนุนระบบก ารจัดท าฐานข้อมูล 
ติดตามและวิเคราะห์การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย 
   และเจา้หน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 การติดตามผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถก ากั บการด า เนิ นการทางวิ นั ย เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ 
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้มีการบังคับใช้กระบวนการลงโทษทางวินัยทุจริต 
ที่ มี ประสิทธิ ผล ท าให้ ข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐเกิ ดความเกรงกลั วจนกระท าความผิดทางวินั ยทุ จริตลดลง  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต 

 เป้าหมายแผนย่อย  การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

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

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม
ที่ ๑ 
 

(1) กิจกรรมการจัดท าและปรับปรุงฐาน 
ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการทางวินัย
ของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูล
ความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

- - - - 

กิจกรรม
ที่ ๒ 
 

(๒) กิจกรรมการตดิตาม รวบรวม และวิเคราะห์
ผลการด าเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้น
สังกัดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ี
มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๒) ระดับความส าเร็จของติดตาม รวบรวม และ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินการทางวินัยของ
หน่วยงานต้นสังกัดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูลความผิดทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

- - - - 

กิจกรรม
ที่ 3 
 

(๓) กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการ
ทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูล
ความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

(๓) ระดับความส าเร็จ 
ของรายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินการ
ทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยช้ีมูล
ความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน....กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 

 

ช่ือโครงการ :   ยกระดับการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหนา้ที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ         
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมปีระสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :  ๒ พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  ก ากับการ
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 . 
งบประมาณ :   ไม่ใช่งบประมาณ         . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง         
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการและก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ    
ผู้ประสานงาน : นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์  โทรศัพท ์ 082-6670571           . 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการ กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยรัฐบาลมีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมใหม้ี
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นที่เช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ผ่านการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ด้วยการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ สร้างกลไกติดตามเฝ้าระวังการทุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ ยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินการทางวินัย ปกครอง และอาญา แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ส านักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และมีภารกิจในการติดตามการด าเนินการ
ของส่วนราชการในปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศและมตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 มีนาคม 2561 ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 เรื่องการรับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีหน้าที่และอ านาจในการประสานงาน
และร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่นเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การ
ด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานมี
หน้าท่ี ในการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือก ากับ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน) มายังส านักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดด้วย ซึ่งในการรับรายงาน ส านักงาน 
ป.ป.ท. ได้พัฒนาจัดท ารูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สามารถติดตาม เฝ้าระวัง เร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย
ของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว เคร่งครัด เด็ดขาดและเป็นธรรม ทั้งสามารถบังคับใช้มาตรการ
ทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็วด้วย โดยน าผลการรับรายงานมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาสร้างกลไกการติดต าม
พฤติการณ์กระท าความผิด ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย ปกครอง อาญา หรือกฎหมายที่
เกี่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด จึงควรติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินการของแต่หน่วยงานของรัฐในสังกัด
หรือก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งหากพบว่าหัวหน้าส่วนราชการกระท าการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้กระ
ด าเนินกระบวนการทางวินัยล่าช้า ส านักงาน ป.ป.ท. จะรายงานข้อมูลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ด าเนินการลงโทษหัวหน้าส่วนราชการกรณีการด าเนินการทางวินัยล่าช้า รวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค์   

1. ติดตาม เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในกรณีเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัย
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ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับรายงาน เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จัดท าข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้หรือศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินมาตรการทาง
วินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดหรือก ากับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง โดยรับรายงาน ตดิตาม เร่งรัด ตรวจสอบข้อมลูการรายงานผลด าเนินการกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติหรือประพฤตมิิชอบ จากศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต และท าการวิเคราะห์ สรุปรายงานผล
ด าเนินการในภาพรวม หรือจัดท าข้อเสนอมาตรการ แนวทาง และจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  .....หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ......ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับ ศปท 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑      
รับรายงาน ตดิตาม 
เร่งรัด ตรวจสอบ
ข้อมูลการรายงาน
ผลด าเนินการกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการทุจริต
หรือประพฤตมิิชอบ 
จากศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อต้านการทุจริต 
และท าการวเิคราะห์ 
สรุปรายงานผล
ด าเนินการใน
ภาพรวม หรือจัดท า
ข้อเสนอมาตรการ 
แนวทาง และจัดท า
รายงานเพื่อน าเสนอ 

มีการรายงานสรปุผลการ
รับรายงานผลด าเนินการ
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตประพฤติ
มิขอบในภาครัฐ จากศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต  ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย 
หรือมีการรายงานผลการ
วิเคราะหจ์ัดท าข้อเสนอ
แนวทางหรือมาตรการ
เบื้องต้นในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริต  
หรือข้อเสนอแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย                      

- เชิงปริมาณ  มีการรายงานสรุปผลการ
รับรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤตมิิขอบใน
ภาครัฐ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย หรอืมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอ
แนวทางหรือมาตรการเบื้องต้นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  หรือ
ข้อเสนอเสนอแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้
ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ครัง้         
ในปีงบประมาณ              
- เชิงคุณภาพ การด าเนินการตาม
มาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกดิสมัฤทธิ์ผล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐมากข้ึน   

    



ภาคผนวก ๑ - 37 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ มีการตดิตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการตามมาตรการทาง
วินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตประพฤตมิิชอบในภาครัฐ อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธ์ิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤตมิิชอบในภาครัฐมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้คดี
ร้องเรียนการทจุริตลดลง 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 
 แนวทางการพัฒนา : ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 
งบประมาณ : 250,000 บาท 
ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205 
.                                                                                                                                     
1. หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
โดยก าหนดให้มีการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายส าคัญในการ
บริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นกลไกในการต่อสู้ปัญหาการ
ทุจริต และต่อมาเม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๘ ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติเพ่ือด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งม่ันและตั้งใจของรัฐบาลในการ
จะรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ศูนย์ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐและการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศด้านความโปร่งใส 
 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๑) เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 
 2). เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3). เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความ   
          โปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
 
3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนชาวต่างชาติ ภาคประชาสังคมบุคลากรใน

สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑30 คน 
5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 1 
จัดโครงการ ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

มีเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม รับรู้การ
ประชาสมัพันธ์ ศูนย์
อ านวยความสะดวก
และรับเรื่องร้องเรยีน
จากนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

- เชิงปริมาณ   
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
- เชิงคุณภาพ  เจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจของศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 115,000 
 

  

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดโครงการ ณ 
จังหวัดภูเก็ต 

  115,000 
 

 

กิจกรรมที่ 3 
ปรับปรุงสื่อต่างๆ 
เกี่ยวกับศูนย์
อ านวยความ
สะดวกและรบั
เรื่องร้องเรียนจาก
นักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

ปรับปรุงสื่อต่างๆ
เกี่ยวกับศูนย์อ านวย
ความสะดวกและรับ
เรื่องร้องเรียนจากนัก
ลงทุนชาวต่างชาติ 

ได้ปรับปรุงสื่อตา่งๆเกี่ยวกับศูนย์
อ านวยความสะดวกและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
อย่างน้อย 1 อย่าง 

 
 
              20,000 บาท  

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนความโปร่งใส

และความเป็นธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติ 

งบประมาณ : ไมไ่ดร้ับงบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                      

1.หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗โดยก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นนโยบายส าคัญในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
กลไกในการต่อสู้ปัญหาการทุจริต และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๘ ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ประสานงาน กรณีที่
นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อ านาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะต้องประสานข้อมูลทั้งฝ่ายนักลงทุน
ชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างชาติ นอกจากน้ีหน่วยงานดังกล่าวจะต้องรับเรื่องร้องเรียนจากชาวต่างชาติทั้งในกรณี
ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ รวมถึงการกระท า
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ท าให้นักลงทุนชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกหรือการกระท าทุจริตในภาครัฐ ดังนั้นส านักงาน ป.ป.ท. จึงควรมี
การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ในการท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประสานงานระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะท าให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยอันจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ ความโปร่งใสของประเทศไทย 
และเพิ่มค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. วัตถุประสงค์  

          ๑). เพื่อแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประสานงานและอ านวยความสะดวก
ระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ 

     ๒) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 
 3).เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย 

3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนชาวต่างชาติ ภาคประชาสังคม  

 5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดนนทบุรี 
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6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 1 
จัดท า Roadmap การพัฒนา
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริหาร
ภาครัฐส าหรับนักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ 3 ป ี

Roadmap การพัฒนา
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริหาร
ภาครัฐส าหรับนักลงทุน
และชาวต่างชาติ  
3 ปี 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
Roadmap การพัฒนาศูนย์
ขับเคลื่อนการบริหารภาครัฐ
ส าหรับนักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ 3 ป ี

    

กิจกรรมที่ 2 
จัดท าแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนการ
บริการภาครัฐส าหรับนัก
ลงทุนและชาวต่างชาติ 
ประจ าปี 2566 

แผนปฏิบัติการการพัฒนา
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการ
ภาครัฐส าหรับนักลงทุน
และชาวต่างชาติ ประจ าปี 
2566 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์
ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ
ส าหรับนักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ ประจ าปี 2566 

    

กิจกรรมที่ 3 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาศูนย์ขับเคลื่อน
การบริการภาครัฐส าหรับ
นักลงทุนและชาวต่างชาติ 
ประจ าปี 2566 

ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาศูนย์
ขับเคลื่อนการบริการ
ภาครัฐส าหรับนักลงทุน
และชาวต่างชาติ ประจ าปี 
2566 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาศนูย์ขับเคลื่อนการบริการ
ภาครัฐส าหรับนักลงทุนและ
ชาวต่างชาติ ประจ าปี 2566ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 

    

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) นักลงทุนชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐส าหรับนัก
ลงทุนและชาวต่างชาติ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ/ คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจรติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ช่ือโครงการ :  โครงการ ปปท. เขต 4 พบประชาชน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   1. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้  

     และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   3. บูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา :   1. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสของประชาชน 
     2. ส่งเสรมิการรวมตัวและประสานความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
     3. สร้างระบบการแจ้งเตือนเพือ่ยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  ใช้งบประมาณปกติของส านักงาน 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ:   การลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน :   นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทรศัพท ์  08 5485 7708 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  โดยที่การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และบางกรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ประชาชน ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิที่พึงจะด าเนินการได้ตามกฎหมายในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อง
ดังกล่าว จึงควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความ
เดือดร้อนของประชาชน การประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างระบบการ
แจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการ ปปท. เขต 4 
พบประชาชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน 
  2.๒ เพื่อส่งเสริมการรวมตัว และประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพื่อสร้างความร่วมมือและเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกับส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
  2.4 เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 การลงพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมวางแผนกับคณะท างานศูนย์ประสานงาน เครือข่ายภาคประชาสั งคม 
ในการต่อต้านการทุจริต ผู้น าชุมชน ในพ้ืนท่ีน าร่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน  
 3.2 การลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชุมชน 
 3.๓ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ภาคประชาชนในชุมชน ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ชุมชนระดับต าบล ในพืน้ท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๔ 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

7. เป้าหมายตัวชี้วัด  ส่งเสริมความรู้และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 7.๑ ผลผลติ (OUTPUT) การสร้างความรู้และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ 
 ๗.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ สร้างความรู้และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
8. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  8.๑ ประชาชนความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ และช่องทางการรับแจ้งเบาะแส 
  8.๒ เกิดการรวมตัว และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  8.3 การทุจริตในภาครัฐลดลง และความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
 
9. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
 

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

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 
แนวทางการพัฒนา 
ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     
2. ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมวางแผนกับคณะท างานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต ผู้น าชุมชน ในพ้ืนท่ีน าร่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน 

 
 

 
 

 
 

        
 

3. ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับชุมชน 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน............กปท.4......................... 

 
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาความร่วมมือในการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างส านักงานป.ป.ท. 
และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต               
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  3 บรูณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา :  ๒ บูรณาการประสานความร่วมมือกับ ศปท.กรุงเทพมหานคร และศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ            
งบประมาณ :  - บาท        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ประชุม/สัมมนา         . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปท.4          
ผู้ประสานงาน :       โทรศัพท์    
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

โดยเฉพาะบริบททางสังคมของกรุงเทพมหานครมีความเร่งรีบเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในภาครัฐจะต้องพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคม การด าเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่าย
เดียวย่อมไม่เกิดความยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งหากจะเน้นเพียงการด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าความผิดไป
แล้วก็เห็นจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ า แต่หากการจะลดปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริงควรจะเริ่มจากความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ เป็นความร่วมมือกันทั้งในแนวป้องกันและป้องปราม จะท าให้เกิดประโยชน์และเห็น
ผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในการนี้ กปท.4 ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในส่วนที่รับผิดชอบ
ด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ได้ตระหนักว่าร่วมมือมือจากภาคประชาชนหรือ
องค์กรเครือข่ายมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นก าลังส าคัญในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระท าผิด น าไปสู่
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือให้การด าเนินการการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
2.2 เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต 
 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
3.1  ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ผ่านกอง

ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กลุ่มงานเครือข่าย ในการแจ้งเบาะแส เฝ้าระวังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3.2  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ กปท.4 และศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
(กรุงเทพมหานคร) 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต/ เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส่ไม่เลือกปฏิบัติ / แนวทางการพัฒนา ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท างานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสร้าง
ระบบการแจ้งเตือน และยับยั้งการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประสานความร่วมมือกับ
ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชา
สังคม 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
และการเฝ้าระวังในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 
ข้อร้องเรียนได้รับการ
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 

 

ช่ือโครงการ : พัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจรติในภาครัฐ                                                             . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ                     . 
แนวทางการพัฒนา : ๓ เสรมิสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแส พยาน                                                           . 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                          . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี                                                                                 . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการด้านคุม้ครองพยาน กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต                            . 
ผู้ประสานงาน : พ.ต.ต.จักรกฤษณ ์ประจันพล , นายปยิพนธ์ เปรมโยธิน  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ๘๐ ต่อ ๔๒๒๒        . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  “การคุ้มครองพยาน” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2540  บัญญัติรับรองสิทธิของพยานไว้ในมาตรา  244  ความว่า “ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาได้รับความ
คุ้มครองการปฏิบัติที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” ซึ่งต่อมาได้มีการตรา พ.ร.บ.
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการและเหตุผล  คือ  พยานยังไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร  ทั้งที่พยานมี
ความส าคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดี เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม  ซึ่ง พ.ร.บ. นี้มีการก าหนดเรื่อง
การคุ้มครองพยาน  ระดับการใช้มาตรการในการคุ้มครองพยาน  และก าหนดเรื่องค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง
พยาน  รวมถึงการจัดตั้งส านักงานคุ้มครองพยานเพื่อให้มีอ านาจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานพยานที่จะได้รับความ
คุ้มครองในคดีอาญา พยานบุคคลจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในคดีอาญา  เพราะเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และข้อเท็จจริงในคดี
นั้น ๆ พยานบุคคลเมื่อมีความส าคัญต่อคดีมากเท่าไรก็มีโอกาสที่จะถูกข่มขู่  คุกคาม หรือท าร้ายมากเท่านั้น  เนื่องจากเป็นผู้รู้เห็น
เหตุการณ์ที่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้กระท าผิด การคุ้มครองพยานถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะน าไปสู่การค้นหาความจริง ซึ่งสามารถ
สร้างความยุติธรรมให้กับสังคม การคุ้มครองพยานจึงมีส าคัญ  หากมีการคุ้มครองพยานที่ดีและท าให้พยานเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยของตน จะช่วยส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมของไทยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองพยานสามารถเสริมสร้าง
ความเชื่อถือต่อความร่วมมือกันในทางอาญาระหว่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏอยู่ใน มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเบื้องต้นแก่
ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเอาไว้ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือเบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง  

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองพยานหลายหน่วยงาน และมีการด าเนินการในรูปแบบของการ 
บูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท.  
ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ  ตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถด าเนินการคุ้มครองด้วยตนเอง หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการคุ้มครองพยาน ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกัน
ตัวความเช่ียวชาญยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
มีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยาน รวมถึงให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอีกด้วย อันจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่งขึ้น กองอ านวยการต่อจ้านการทุจริต จึงเห็นควรด าเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้าน
การคุ้มครองพยานคดีทุจรติในภาครัฐ” เพื่อพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในการคุ้มครองพยานตามมาตรการคุ้มครองเบื้องต้น และเพื่อ
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เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ในการรองรับการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงใน
หลายๆ รูปแบบ ท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองพยาน ทักษะการใช้อาวุธ ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครอง
พยาน การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน  อันจะเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับพยานมีความกล้ามาแจ้งเบาะแสการทุจริต และเป็น
พยานในคดีทุจริตต่างๆ จนสามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของการคุ้มครองพยาน ของส านักงาน 

ป.ป.ท. ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองพยาน 
 ๒.๒ เพื่อฝึกทักษะและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยานให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองพยานให้มี
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒.๓ เพื่อให้พยาน มีความเช่ือมั่นเมื่อเข้าสู่มาตรการคุ้มครองเบื้องต้น 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   จัดฝึกอบรมเพื่อทักษะด้านการคุ้มครองพยานคดีทุจริตในภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตัวความเช่ียวชาญ
ยุทธวิธีที่จ าเป็นในการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน รวม ๒๐ คน                 . 
๕. สถานที่ด าเนินการ  สถานที่ราชการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือ ต่างจังหวดั                                                                    
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  พยานมีความเช่ือมั่นและมั่นใจในการใหข้้อเท็จจริง ส่งผลให้สามารถน าตัวผู้กระท าความผดิมาลงโทษได้
ตามกฎหมาย 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
      เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัติ 

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

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาทักษะด้าน
การคุ้มครองพยาน
คดีทุจริตในภาครัฐ 
 

เจ้าหน้าท่ีที่จะปฏิบัติหน้าท่ีใน
การคุ้มครองพยานไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการคุ้มครอง
พยานท่ีมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น 

  ๑๐๐,๐๐๐  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน............กปท.4................................................... 

 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนยับยั้งการทจุริตและพัฒนานวัตกรรมการปอ้งปราม
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)                
แผนปฏบิัติการเร่ืองที่ :เร่ืองที่ 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ เร่ืองที่ 
4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส      
แนวทางการพัฒนา  4 เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสทิธิภาพ
และ     แนวทางการพฒันาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณปี 2566        
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ในปี 2566 เป็นการศึกษาและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : กปท.4          
ผู้ประสานงาน :       โทรศัพท ์           . 
 
 
๔. หลักการและเหตผุล   

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้อง
เข้าใจถึงปัญหาการทุจริตประพฤติชอบว่ามีที่มาสาเหตุอย่างไร กลไกหรือกระบวนงานที่เกี่ยวข้องมีข้อบกพร่องอย่างไร 
สภาพปัญหามีปัจจัยหรือที่มาอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ น ามาสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 
ทั้งด้านการข่าวเพื่อการเฝ้าระวัง การบูรณาการความร่วมมือในการสืบสวน แสวงหาพยานหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้            
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถึงต้นตอปัญหา และสนับสนุนความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของศูนย์กลางในการพัฒนาในระบบทางเศรษฐกิจ    
การท่องเที่ยว การศึกษา การดูแลให้บริการประชาชน และเป็นเมืองต้นแบบของประเทศ ในการบูรณาการความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนา ยกระดับดัชนีความเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  
โดยมีกระบวนการการท างานร่วมแบบบูรณาการ 

๕. วัตถุประสงค์   
2.3  เพื่อทราบอ านาจ หน้าที่ รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรร

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
2.4  เพื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 
2.5  เพื่อก าหนดทางแนวทางความรว่มมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการ 
2.6  เพื่อสร้างนวัตกรรมการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 

๖. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
3.3  ประชุมคณะท างานรับผิดชอบโครงการเพื่อก าหนดแนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2566 
3.4  ศึกษาอ านาจ หน้าที่ รูปแบบและกลไกกระบวนการท างาน การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร  
3.5  ประชุมคณะท างานฯ ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
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3.6  จัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 1 กระบวนงาน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต  
ในการปฏิบัติงาน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะท างานฯ และเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กรุงเทพมหานคร) 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
7.1 ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) ลดลง 
7.2 การตรวจสอบและไตส่วนของ กปท.4 มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (กรณี การปฏบิตัิงานของ

กรุงเทพมหานคร)  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต/ เปา้หมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส่ไม่เลือกปฏบิัติ / แนวทางการพัฒนา ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
กระบวนการท างานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน และยบัยั้งการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสทิธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภบิาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมคณะท างานฯ 

แนวทางและขอบเขตการ
ด าเนินโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

 - - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมคณะท างานฯ 
ร่วมกับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของ
กรุงเทพมหานคร 1 
กระบวนงาน 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าคู่มือการตรวจสอบ 

คู่มือการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 

 

ช่ือโครงการ : โครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมลูการท าธรุกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
แนวทางการพัฒนา : ๔ เสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ : ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดท าระบบเช่ือมโยงฐานข้อมลูและลงนาม MOU ระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอ านวยการต่อต้านการทุจรติ        . 
ผู้ประสานงาน : นายรัญชนะ น้อยอิ่ม   โทรศัพท ์๐๒ ๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๒๒        . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  ในปัจจุบัน การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลและทั่วโลกให้ความส าคัญ โดยมี
การรณรงค์แก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง การทุจริตในภาครัฐโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เข้ามา
เป็น คู่สัญญาในโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการการก่อสร้างอาคาร ถนน รวมไปถึงการให้สัมปทานโครงการแก่เอกชน อันมี
ลักษณะเป็นการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมากเกินความจ าเป็นแต่กลบัพบว่าเป็นโครงการที่มี คุณภาพต่ าจนไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ในรูปแบบของการทุจริตที่กระท าเป็นปกติ เช่น การเรียกเงินเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน ทั้งใน เรื่องภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่น รวมไปถึงการ
สูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินซ้ าซ้อน  

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เป็นหนึ่งในองค์กรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการ
เก็บข้อมูลการรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนข้อมูลหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีแก่
หน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม การทุจริต จนน าไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้ 
นอกจากนี้ สานักงาน ปปง. ยังท าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลจากผู้มีหน้าที่รายงานทีส่่ง
รายงานการท าธุรกรรม ทางการเงิน (Financial Transaction Report) มายังส านักงาน ปปง. และหากพบพยานหลักฐานที่บ่งช้ีว่า
มีการ กระท าความผิดมูลฐานฯ และมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฯ สานักงาน ปปง. ก็จะด าเนินการ สืบสวนหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ได้ตระหนักถึงบทบาทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เกี่ยวกับการป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ เกี่ยวกับเส้นทางการเงิน และให้
ความเห็นเกี่ยวกับความผิดปกติ และความเช่ือมโยงในการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้เกิดการบรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประ
สิทธิภาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กอปรกับการที่ส านักงาน ปปง. มีการวางระบบเพื่อเฝ้าระวังการท าธุรกรรมที่มี
ความผิดปกติ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับการเฝ้าระวังการทุจริตและประกอบการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และน าองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินที่มีความผิดปกติ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตใน
ภาครัฐ ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
 ๓.๒ เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประยกุต์ใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริง อันน าไปสู่ความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการปฏบิัติงาน 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
๑) การจดัตั้งคณะท างานภายในส านกังาน ป.ป.ท. อันประกอบด้วย ส านัก/กอง ที่เกีย่วข้อง 
๒) การจัดประชุมหารือภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน และจัดท าร่าง MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 
๓) การจัดการประชุมหารือกับส านักงาน ปปง. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและเสนอร่าง MOU เพื่อพิจารณา

ความเห็นชอบ 
๔) การจัดท าระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 

๕) การลงนาม MOU ระหวา่งส านักงาน ป.ป.ท. และส านกังาน ปปง. 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐๐ คน 

๑) ข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ท. ที่มีความเกี่ยวข้องในการแสวงหาข้อเท็จจริง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและปราบปรามการทุจริต 

๒) ข้าราชการของส านักงาน ปปง. ที่มีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ตรวจสอบ สืบสวน การท าธรุกรรมทางการเงิน 
๕. สถานที่ด าเนินการ    

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑) มกีารด าเนินโครงการตามแผนระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. อยา่งเป็นรูปธรรม 
๒) มกีารลงนามในบันทึกความเข้าใจระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท.  และส านกังาน ปปง. 
๓) มกีารจัดท าระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส านกังาน ป.ป.ท. และส านักงาน ปปง. 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ  เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏบิัติ 
แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทจุริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการบรูณาการ
สนับสนุนระบบ
ฐานข้อมลูการท าธุระ
กรรมทางการเงินเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง 

๑) แนวทางการด าเนิน
โครงการระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท. และส านกังาน ปปง. 
๒) ร่างบนัทึกความเข้าใจ 
MOU ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท. 

๑) มีการลงนามใน MOU 
ระหวา่งส านกังาน ป.ป.ท. 
และส านักงาน ปปง. 
๒) บุคลากรในส านักงาน 
ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
การท าธรุกรรม 

- - ๓๔๐,๐๐๐ - 



ภาคผนวก ๑ - 52 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑  

ชื่อโครงการ   โครงการจดัท าแผนป้องปราม วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนยับยั้งการทุจริตใน
กระบวนงาน/การด าเนินโครงการของกระทรวงด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง)  

แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   ๓ เสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือน เพื่อยับยัง้การทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา  ๔ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจรติและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

งบประมาณ    ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
1. ประสาน กอท. (ศปท. สนง. ป.ป.ท. กลุ่มงานประเมินความเสี่ยง) เพื่อขอข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานด้านความมั่นคง (๔ กระทรวง) ซึ่งมีการรายงานมาที่ ศปท. สนง. ป.ป.ท. 
2. วิเคราะห์ข้อมลูแบบรายงานการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต และ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการของกระทรวงด้านความมั่นคง 

(๔ กระทรวง)  ไดแ้ก ่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยตุิธรรม และ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจดัท าแผน และสรา้ง
ระบบการแจ้งเตอืนโครงการทีม่ีความผดิปกต ิ
3. แสวงหาข้อเท็จจริง ลงพื้นทีต่รวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกนั/ปอ้งปราม มิให้เกดิการทจุรติ 
4. รายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ผู้ประสานงาน    นางสุภา  สวัสดปิระสงค์   โทร.  ๐๘๔ ๕๔๗ ๗๐๐๗ / นางสาวณพัสตร์  ศรสีมเกยีรต ิ โทร. ๐๘๒ ๖๖๗ ๐๕๗๙ 

๑. หลักการเหตุผล 

     สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย  แต่เนื่องจากการน านโยบายลงไปสู่การ
ปฏิบัตินั้น บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดีที่ถูกจัดสรร
ให้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในปฏิบัติบางครั้งกลับอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวกระท าการมิชอบด้วย
กฎหมาย เช่น กระท าการยักยอกเงินของรัฐไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง การกระท าเช่นนี้ถือว่า เป็นภัยต่อสังคม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาและเป็นการอุดช่องว่าง มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการจัดสรรเงินจาก
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตและให้การด าเนินโครงการของหน่วยงานตระหนักถึงการใช้งบประมาณของ
แผ่นดินให้คุ้มค่า รวมทั้งเมื่อเกิดการกระท าความผิดจะต้องมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและจริงจัง ส่ งผลให้ลดการทุจริต
ท าใหป้ระเทศมีความเจริญต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อจัดท าแผนงาน กิจกรรมในการป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐมใิห้กระท าการทุจริตต่อหนา้ที่ 
2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแล ในการป้องปรามและแก้ไขปญัหา ยับยั้งการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินโครงการในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการ 
2.3 เสริมสร้างระบบข้อมูลในการเฝ้าระวัง ในการด าเนินโครงการของหน่วยงานด้านความมั่นคง ( ๔ กระทรวง)  เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอมาตรการในการป้องกัน แจ้งเตือนและยับยั้งการทุจรติ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่สังกัด กปท. ๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนินการ  

๔.กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงานด้านความมั่นคง ( ๔ กระทรวง) 

๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่โครงการของกระทรวงด้านความมั่นคง ( ๔ กระทรวง)  
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ (ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
ประสาน กอท. (ศปท. สนง. ป.ป.ท. 
กลุ่มงานประเมินความเสี่ยง) เพื่อขอ
ข้อมูลรายงานการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง (๔ กระทรวง) ซึ่งมีการ
รายงานมาที ่ศปท. สนง. ป.ป.ท. 
กิจกรรมที่ 2 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบรายงานการ
ประเมินความเสีย่งการทจุรติ และ ใช้
งบประมาณในการด าเนินโครงการของ 

กระทรวงด้านความมั่นคง (๔ 

กระทรวง)  ได้แก ่กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวง กลาโหม กระทรวงยุติธรรม 

และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
จัดท าแผน และสรา้งระบบการ   แจ้ง
เตือนโครงการที่มคีวามผิดปกต ิ
กิจกรรมที่ 3 
แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ลงพื้นทีต่รวจสอบ 

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกนั/ปอ้งปราม 

มิให้เกดิการทจุรติ 
กิจกรรมที่ 4 
รายงานและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- พิจารณาข้อมลู และก าหนด
แนวทาง ในการ จัดสรรข้อมลูให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด กปท. ๑ ศึกษา
ร่วมกันวิเคราะห์จดัท า แผนงานหรือ
แผนการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
และตรวจสอบการด าเนินโครง การ
ของหน่วยงานในก ากับดูแลของ 

กปท. ๑ คือหน่วยงานด้านความ
มั่นคง ๔  กระทรวง ได้แก ่

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงยตุิธรรม และกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
           การเสริมสร้าง พัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง 

แจ้งเตือน เพื่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี    กปท. ๑ ในการการ
ก ากับดูแล และสามารถติดตามผล
การด าเนินโครงการของหน่วยงาน
ทั้ง ๔ กระทรวง 
การรายงานผลการด าเนินงานใน
การตรวจสอบพร้อมท้ังเสนอแนะ
แนวทางมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เชิงปริมาณ 
สามารถจัดท า
ฐานข้อมูล
รายละเอียดโครงการ 
ที่มีการรายงาน
ประเมินความเสี่ยง 

ในสังกัดกระทรวง
ด้านความมั่นคง (๔ 

กระทรวง) จ านวน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ ของ
ข้อมูลโครงการที่
ได้รับรายงาน 
ในแต่ละครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถจัดกลุ่ม
ฐานข้อมูล โดย
ก าหนดตามเกณฑ์
ความเสีย่งของ
โครงการ เพื่อก ากับ
ติดตามและ
ตรวจสอบป้องปราม
เชิงรุก 

    

 
  ๗.ผลลัพธ์ (OUTCOME)  สามารถรวบรวมฐานข้อมูลโครงการของหน่วยงานด้านความมั่นคง  ๔ กระทรวง  จัดระบบการก ากับ 

ติดตาม เฝ้าระวัง และยับยั้ง ตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / เป้าหมายแผนย่อย :  คดีทุจริตและประพฤติมชิอบลดลง/             
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือน เพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจรติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

 
 



ภาคผนวก ๑ - 54 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงานกองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 

 

ช่ือโครงการ : การด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจรติเชิงรกุในภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๓ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา : ๔ เสรมิสร้างระบบการแจ้งเตือน เพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดท าคู่มือ ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นายรัญชนะ น้อยอิ่ม   โทรศัพท ์๐๘๙ ๔๙๔ ๘๒๗๔        . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
ส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจหลักที่แสดงออกมาอยู่ ๓ ด้านคือ การป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต และการ

ขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่เนื่องจากด าเนินงานในด้านการป้องกันการทุจริต
มักจะมีลักษณะการด าเนินงานในภาพกว้างมุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขในเชิงรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม เช่น การรณรงค์ ส่งเสริม    
ให้ความรู้ การสร้างค่านิยมสุจริตแก่ประชาชน ส่งผลให้การด าเนินงานดังกล่าวจึงไม่ได้ก าหนดประเด็นที่จะด าเนินงานโดย
เฉพาะเจาะจงและต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน และโดยที่การด าเนินงานในด้านการปราบปรามการทุจริต เป็นการ
ด าเนินงานสืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนการกระท าทุจริตเพื่อท่ีจะน าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษตามกฎหมาย จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเกิดภายหลังการกระท าความผิดส าเร็จแล้วและได้สร้างความเดือดร้อน ความ
เสียหายทั้งต่อประชาชนและภาครัฐแล้ว และด้วยเหตุที่ปัญหาการทุจริตในการด าเนินงานภาครัฐเป็นปัญหาส าคัญที่ท าลาย
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนานและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะเชิงรุกโดยการเข้าไปเผชิญเหตุก่อนที่จะเกิดการกระท าทุจริตเพื่อลดโอกาสหรือระงับยับยั้ งไม่ให้
เกิดการทุจริต โดยเรียกรูปแบบการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า การป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเชิงรุกในลักษณะเผชิญเหตุก่อนที่จะเกิดการกระท าทุจริต โดยเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะผสมระหว่างการ
ป้องกันและปราบปราม กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานที่มีการก าหนดเป้าหมายที่จะท าการป้องปรามการทุจริตโดยช้ีเฉพาะ เช่น 
โครงการใดโครงการหนึ่ง กระบวนการออกใบอนุญาตของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานตั้งแต่อยู่ในระหว่างด าเนินการโดยไม่จ าต้องรอให้เกิดเรื่องร้องเรียนการทุจริตก่อน และในขณะเดียวกันก็
อาจให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานตามความเหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อให้เกิดการบูรณาการขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐรวมถึงภาคประชาชน โดยร่วมกันตรวจสอบก ากับติดตามการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการทุจริต  
 ๒.๒ เพื่อเพ่ิมกระบวนงานอันน าไปสู่การยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตได้อย่างรวดเร็วละมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมถึงน าเสนอมาตรการ แนวทางการป้องกัน 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   

๓.๑ จัดท าคู่มือการด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ 

๓.๒ จัดตั้งคณะท างานก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ รวมถึงขับเคลื่อนการบูร
ณาการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนเพื่อด าเนินการตรวจสอบป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๓.๓ พิจารณาการเสนอเรื่องเพื่อด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ เพื่อด าเนินการมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการฯ 

๓.๔ รวบรวมและวิเคราะห์ผลของการด าเนินการเพื่อจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในอนาคต 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  
ส านักงาน ป.ป.ท. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน จงัหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และเทศบาลนคร ที่มีการด าเนินงานในโครงการของรัฐ หรือการด าเนินงานตาม
หน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานของรัฐ 
๕. สถานที่ด าเนินการ   
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีการตรวจสอบการการด าเนินงานในโครงการของรัฐ หรือการด าเนินงานตามหน้าท่ีและอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจรติตั้งแตต่้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน รวมทั้งมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ให้เกดิมาตรการป้องกันความเสีย่งการทุจรติ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :    

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การด าเนินการ
ตามมาตรการป้อง
ปรามการทุจริต
เชิงรุกในภาครัฐ  
 

มีการบูรณาการเพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ในโครงการของรัฐ หรือ
การด าเนินงานตามหน้าท่ี
และอ านาจของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามคู่มือการ
ด าเนินการมาตรการป้อง
ปรามการทุจริตเชิงรุกใน
ภาครัฐ 

เชิงปริมาณ 
มีการด าเนินการตรวจสอบและสรปุผลการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องปรามการ
ทุจริตเชิงรุกในภาครัฐแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ 
ของเรื่องที่ได้รับอนุมตัิให้ด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 
มีการรวมรวมวิเคราะห์ผลของการตรวจสอบ
ป้องปรามการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ เพื่อ
รายงานปัญหา ความเสี่ยง ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5  

 

ช่ือโครงการ :  การใช้มาตรการพิเศษ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต                                                                                              
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส                                     . 
แนวทางการพัฒนา :    1 พัฒนาขับเคลื่อนทางวินัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ                                      . 
งบประมาณ :  250,000.- บาท                                                           . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  1. การจัดตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
                ๒. การจดัประชุมหารอืเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนนิโครงการและจดัท าร่าง MOU ระหว่าง 
ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง.   
          ๓. การจัดเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงาน ปปง.                                  .                                                           
ผู้ประสานงาน :  นายวริศ คูหาเรอืงรอง  โทรศัพท์  095-691-9294                                       .. 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ  ( ส านั ก งาน  ป .ป .ท . )  
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
ผู้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดย ส านักงาน ป.ป.ท. ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของรัฐบาล ท าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ตลอดจนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) และเพื่อให้
การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการมีเอกภาพท าให้นโยบาย ข้อสั่งการต่าง ๆ น าไปสู่การถ่ายทอดให้หน่วนงานภาครัฐ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาคะแนน CPI 2020 ของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าประเทศไทยได้
คะแนนเพียง ๓๖ คะแนน ประกอบกับข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในแต่ละปี ยังคงมีอยู่เป็นจ านวนมาก อันอาจสะท้อนให้
เห็นว่ามาตรการในการปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเห็นว่าหากส านักงาน ป.ป.ท. น ามาตรการพิเศษด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ ควบคู่ไปกับการด าเนินการทางอาญา และทางวินัย จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ดียิ่งข้ึน ท าให้บุคคลผู้ที่คิดจะกระท าการทุจริตเกรงกลัวต่อกฎหมาย 
เพราะจะต้องถูกด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางทรัพย์สิน 
    ส านักงาน ป.ป.ท. มีจ านวนคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณารับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงกว่า ๖,๗๓๙ คดี 
(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นจากข้อมูลรายงาน
จ านวนเรื่องที่ส่งให้ส านักงาน ปปง. ในแต่ละเดือนของทั้งกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ - ๕ และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑ - ๙ พบว่า มีจ านวนคดีที่ประสานส่งเรื่องไปยังส านักงาน ปปง. เพื่อใช้มาตรการด าเนินการ
ทางทรัพย์สินแก่ผู้กระท าความผิด เป็นจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้รับคดีไว้ไต่
สวนข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเรื่องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการตรวจสอบ ในบางคดีก็เป็นเพียงขั้นตอนที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดของบุคคลใด และไม่มีข้อมูลเพียงพออันจะท าให้ 
ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได ้หรือหากสง่เรื่องให้ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการในช้ันท่ี คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ได้มีมติให้ช้ีมูลความผิดแล้ว แม้ส านักงาน ปปง. มีข้อมูลเพียงพอที่จะด าเนินการได้ แต่อาจเป็นระยะเวลานานซึ่งท าให้ไม่
อาจด าเนินการกับทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ เนื่อจากทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกโอน ยักย้าย ถ่ายเท หรือถูกจ าหน่ายเสยี
จนหมดสิ้นไปแล้ว กปท. ๕ จึงเห็นควรเสนอโครงการดังกล่าวนี้เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางที่เหมาะสม ในการบูรณาการทางคดี
ร่วมกันกับ ส านักงาน ปปง. โดย ส านักงาน ป.ป.ท. อาจใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันในช้ันไต่สวนข้อเท็จจริง เช่น 
มาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการภายในของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึด หรืออายัด 
ทรัพย์สินในกรณีที่เห็นว่ามีความผิดชัดแจ้ง และพบว่าผู้กระท าความผิดอาจได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ก่อนที่
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จะส่งเรื่องให้ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในแง่มุมของระเบียบ และกฎหมาย ร่วมกันว่าสามารถด าเนินการได้
หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้จะแก้ไข หรือหาจุดที่เห็นร่วมกันอย่างไร  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริต ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) และเพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการมีเอกภาพ กปท. ๕ จึงเห็นความส าคัญในการด าเนินการโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งจะเป็น
การยกระดับ ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปดังวิสัยทัศน์ ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ว่า “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 
๒. วัตถุประสงค์   
     ๑.  ก าหนดกรอบและแนวทางที่ เหมาะสม  ระหว่ าง  ส านั กงาน  ป.ป.ท.กั บ  ส านั กงาน  ปปง.  ในการบู รณาการ 
ทางคดีร่วมกัน เพื่อจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
        ๒. การเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจในการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ เฉกเช่นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอื่น (ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีอ านาจยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ประมาณ ๑๖ หน่วยงาน) เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๖๙ และมาตรา ๑๒๐ (ส านักงาน ปปช.) พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาตรา ๒๔ (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ) หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาตรา ๑๔ (๔) (ส านักงาน ปปส.) และอื่น  ๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีอ านาจยึด 

หรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวก่อนที่ ส านักงาน ป.ป.ท. จะส่งเรื่องให้กับ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
  1. การจดัตั้งคณะท างานจากกอง/ส านักท่ีเกี่ยวข้องภายใน ส านักงาน ป.ป.ท.               .             
  ๒. การจดัประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการและจัดท าร่าง MOU ระหว่าง ส านกังาน 
ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง.                                            . 
  ๓. การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับส านักงาน ปปง.     
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. และประชาชน  
๕. สถานที่ด าเนินการ         ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจดัตั้งคณะทางานจากกอง/ส านักที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. 

ผลการหารือ
ด้านการใช้
มาตรการ    
พิเศษด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
มีการประชุมหารือเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินโครงการและ
จัดท าร่าง MOU 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีแนวทางในการ
ด าเนินโครงการและ
จัดท าร่าง MOU  
 

  ๒50,000.- 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจดัประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางในการ
ด าเนินโครงการและจดัท ารา่ง MOU ระหวา่ง 
ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง. 

   
 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจดัเสนอความเห็นชอบร่าง MOU กับ
ส านักงาน ปปง. 

   

กิจกรรมที่ 4 
การลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน ป.ป.ท. และ 

ส านักงาน ปปง. 

   

กิจกรรมที่ 5 
เสนอร่างแกไ้ขกฎหมาย 

   



ภาคผนวก ๑ - 58 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
  สามารถก าหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน ระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงาน ปปง. หรือแก้ไขระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมาย : การด าเนินคดีทุจรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ 

 แนวทางการพัฒนา  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ดา้นการปราบปรามการทุจรติ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท. เขต ๔ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ชื่อโครงการ :   โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการเรื่องที ่ :   ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  
แนวทางการพัฒนา :   1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
     2.  บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ :   ๔๒,0๐0 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :   จัดอบรมสัมมนา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงาน ปปท. เขต 4 
ผู้ประสานงาน : นายยงค์ยุทธ  บวรธนเรืองกุล  นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ โทร. 08 5485 7708 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่ปัจจุบันคดีทุจริตในภาครัฐยังมีอยู่จ านวนมากและมีความหลากหลาย ในการด าเนินคดีต้องอาศัย
บทกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ตลอดจนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถรอบด้านและรู้เท่าทันรูปแบบการทุจริต ประกอบกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐยังอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของหลายหน่วยงาน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการปราบปรามทุจริตดังกล่าว 
เพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 2.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 3.2 ด าเนินการอบรม/สัมมนา 
 3.3 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๕. สถานที่ด าเนินการ  จังหวดัในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท.เขต 4 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
1. จัดประชุมเตรียมด าเนินโครงการ  -    
2. จัดอบรมสัมมนา   ๔๒,๐๐๐   
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ  *   
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7. เป้าหมายตัวช้ีวัด  ส่งเสริมความรู้และเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
 7.๑ ผลผลิต (OUTPUT) จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต  
  7.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีศักยภาพด้านการปราบปราม
การทุจริตเพ่ิมข้ึน 
 ๗.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตที่เข้ารับการอบรม ๕๐ คน 
  เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับอบรมผ่านการประเมิน 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  7.๑ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
  7.2 เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
แผนระดับที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง  
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ ๔. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :  - 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย 
1. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา 
ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน........ส านักงาน ปปท.เขต ๙ ............................... 

 
ช่ือโครงการ : โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมลูด้านการต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : บูรณาการเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ     . 
แนวทางการพัฒนา ๒ : บูรณาการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ :    พัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส           . 
แนวทางการพัฒนา ๑ : บูรณาการฐานข้อมลูคดีทุจริตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         . 
งบประมาณ : 1,279,๒00 บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  ส านักงาน ปปท.เขต ๙       
ผู้ประสานงาน :  นางประไพพรรณ รัตนะ   โทรศัพท ์๐๗๔-๕๕๒๐๒๗-๘         . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑  การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริตโดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทลัมา
ใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย  เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะเกิดจากปัจจัยที่ถูกน ามาเป็นเง่ือนไขของปัญหาคือ ชาติพันธุ์ 
ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่แล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การค้ายา
เสพติด การค้าน้ ามันเถื่อน การค้าของหนีภาษี การค้ามนุษย์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จากข้อมูลของชุดปฏิบัติการปราบปราม
ภัยแทรกซ้อน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่พบว่าน้ ามันเถื่อน สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
บ่อนการพนัน และขบวนการตัดไม้ท าลายป่า เป็นภัยแทรกซ้อนท่ีมีเงินหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท และเงินส่วนหนึ่งถูกน าไป
เป็นเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้กับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบบางกลุ่ม ท าให้เกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าเหตุความไม่สงบ
มากกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ขณะที่ร้อยละ 20 เกิดจากอุดมการณ์ของกลุ่มผู้คิดต่าง และโดยเฉพาะรวมถึงการที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุ มด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิด ส่งผลกระทบเกี่ยวพันกันกับการก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ก ากับและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไต่
สวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัยและกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
หลักธรรมภิบาลและบรรลุผลตามเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงมีแนวคิดจัดท าโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีทุจริตภาครัฐ บูรณาการฐานข้อมูลคดี
ทุจริตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตลอดถึงการเสริมสร้างธรรมาภบิาลให้บุคลากรในภาครฐัยึดมัน่ใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชน  
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อบูรณาการพฒันาฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ/ใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติ
ราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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          ๒.๒ เพื่อลดปัจจัยแทรกซ้อนอันเกิดการจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมการค้ายาเสพติด การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การทุจริตอื่น ๆ 
 ๒.3 เพื่อให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่หรือทุจริตและประพฤติมิชอบ/การใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชน 
ในทางปกครอง ทางวินัย หรือทางอาญา 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
   ด าเนินการเอง           
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
 หน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ/ประชาชนกลุ่มธุรกิจองค์กรเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๕. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดท าและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าว เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรมประชุมประสานการปฏบิัติและ บรูณาการ
กับหน่วยงานความมั่นคง เครือข่ายภาคประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐอื่น แหล่งข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานความมั่นคงในการพัฒนาฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ/ใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติ
ราชการก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ/ประชาชน และการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จ านวน ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 

(OUTPUT)      
ฐานข้อมูล
เจ้าหน้าท่ี
รัฐที่มี
พฤติการ
ณ์ทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบใน
พื้นที่
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต ้
 
 

เ ชิ ง ป ริ ม า ณ   - 
จ านวนฐานข้อมูล
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ฐ ที่ มี
พฤติ ก า รณ์ ทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
ในในพื้นที่ จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มี
การแลกเปลี่ยนและ
ถู ก น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตใน
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้
จ านวน๑ ฐานข้อมูล 
เชิงคุณภาพ  - ร้อยละ
ข อ ง เ รื่ อ ง จ า ก
ฐานข้อมูลที่น าไปใช้
ขยายผลหรือ เป็น
ป ร ะ เ ด็ น น า สื บ
ตรวจสอบเบื้องต้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 

3๑,๕00 3๑,๕00 3๑,๕00 3๑,๕00 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวิเคราะห์ ประมวลผล 
สรุปข้อมูลรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ๑6๐,๐00 ๑6๐,๐00 ๑6๐,๐00 ๑6๐,๐00 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
   1.การพัฒนาศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มี
พฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส านักงาน ป.ป.ท.เขต 9        
               ๒.บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
 3.ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ/ใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ/ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ     ๑ ด้านความมั่นคง    ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง  :   แผนย่อยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

    เป้าหมายแผนย่อย : ภาคใต้มคีวามสงบสุข ร่มเย็น 
      แนวทางการพัฒนา : - สว่นการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
                              - ป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
                              - แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณ ี

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
    เป้าหมายแผนย่อย : คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง  
    แนวทางการพัฒนา : - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต - ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สรา้งความโปร่งใสและธรร
มาภิบาลภาครัฐ 

 จัดจ้างบุคลากร  (จ้างเหมาบริการลูกจ้าง
ช่ัวคราวเจ้าหน้าที่งานการข่าวจ านวน ๕ คน 
12 เดือน)  
 ค่าบริหารจัดการและค่าใช้สอย 12 เดือน 

(ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค , ค่าเช่า
เครื่องพรินเตอร์ , ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน)                                               
กิจกรรมที่ 3  :  กิจกรรม  และลงพื้นที่ติดตาม/
ตรวจสอบ/ส่งเสริมธรรมภิบาลภาครัฐร่วมกับ
หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ กรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่ารถยนต์ตรวจ

การ) 
 ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย(ค่าเช่าที่พัก, ค่า

เบี้ยเลี้ยง) 

  ๑2๘,๒๕0 ๑2๘,๒๕0 ๑2๘,๒๕0 ๑2๘,๔๕0 
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โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน......กลุ่มงานอ านวยการด้านการข่าว กองอ านายการต่อต้านการทุจริต............. 
 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลดา้นการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๔ พัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส           . 
แนวทางการพัฒนา : ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินการส านวนคดีทุจริต            . 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ             . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานอ านวยการด้านการข่าว กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต          . 
ผู้ประสานงาน :  วรางคณา นนทแก้ว    โทรศัพท ์๔๒๒๒           . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล     ประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จ าเป็นต้องมีความรู้ และมีความเข้าใจในการที่จะรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการด าเนินการ
ในการหาข่าวและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ การคัดกรองข้อมูลของแหล่งข่าว/ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  น าสู่
การจัดเก็บรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าว อันจะน าไปสู่การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติต่อไป ดังนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จึงเห็นควรด าเนิน “โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท.” เพื่อบูรณา
การงานด้านงานการข่าวกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคีเครือข่ายแหล่งข่าว หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เพื่อให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวของส านักงาน ป.ป.ท. มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่เป็นระบบ
มากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมั่นให้กับแหล่งข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแสในคดีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. วัตถุประสงค์   
๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความตื่นตัวและรวมตัวกันต่อต้านและแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ 
2 เพื่อให้มีแหล่งข่าวที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบที่มีประสิทธิภาพ 
3 เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้าใจและมี

ความรู้ การรวบรวมข้อมูล และวิธีการด าเนินการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของแหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเ ชิงลึกอันจะน าไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวนรวม ๒๐ คน 

๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือต่างจังหวัด 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนมีความตื่นตัวในการหาข่าว การแจ้งเบาะแส และมีการ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก มีการเก็บรายละเอียดพยานหลักฐานในการทุจริตได้รอบด้าน เพื่อน าไปประกอบการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑-2 ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑  
ประชุมสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพเสรมิสรา้ง
สมรรถนะด้านงานข่าว
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
  

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแหล่งข่าวที่เปน็
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในด้านการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
และมีข้อมลูเชิงลึกท่ีสามารถใช้เปน็
พยานหลักฐานในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในช้ันต่อไปได้ ตลอดจนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการรวบรวม
ข้อมูล และวิธดี าเนินการ ในการหา
ข่าวและการแจ้งเบาะแสการทุจรติ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๒    
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการข่าว 

มีระบบฐานข้อมลูการขา่วระบบ
ฐานข้อมูลการข่าวมีประสิทธิภาพ
และน่าเชื่อถือ 

มีระบบฐานการข่าว 
๑ ระบบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๓  
โครงการบรูณาการ
ข้อมูลการข่าวร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการทุจรติมา
ใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีระบบและกระบวนงานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตทีไ่ดร้ับ 
ข้อมูลข่าวร้องเรยีน แจ้งเบาะแส 
ได้รับการตรวจสอบ 

มีข้อมูลข่าวแจ้ง
เบาะแส ไม่น้อยกว่า 
๔๐ เรื่อง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

 
ชื่อโครงการ : จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    
แนวทางการพัฒนา : ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต     
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและเผยแพร่ผ่านชองทางในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท์ 0818040445  
 
 
๑. หลักการและเหตุผล  การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรการชองฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ จ าเป็นต้องมีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง 
ๆ เพ่ือประสิทธิภาพให้การปฏิบัติงานและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องมีช่องทางในการเข้า ถึงและ
น ากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีช่องทางในการรับรู้และน าฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้และน าฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มี
ช่องทางในการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 

มีช่องทางในการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ  

มีช่องทางในการเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 

ช่ือโครงการ : การจัดท าข้อมูลสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับ
การกระท าทุจริตในภาครัฐ และ สถิติผลการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส            
แนวทางการพัฒนา ๒ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต  
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :      การเผยแพร่สถิตสิถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนและผลการด าเนินการด้านคดี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  และ กลุ่มงานบริหารติดตามคดี กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงาน :     นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง, นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ ๑๙๐๘ และ นางสาว
พรพรรณ  พรมมา กลุ่มงานบริหารติดตามคดี โทรศัพท์ ๔๑๐๐ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุ จริต ในภาครั ฐ  การตรวจกลั่นกรองเรื่ องร้อง เรี ยนหรื อ เรื่ องกล่ าวหา เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ ดั งกล่ าว  
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ หรือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลคดี และตรวจสอบประวัติบุคคลที่
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานต่อหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอกตามที่ร้องขอ จึงจ าเป็นต้องท างานร่วมกับกลุ่มงานบริหารติดตามคดี ในส่วนของฐานข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงและฐานข้อมูลมติช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้ว รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผล
สถานการณ์เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ  เพื่อ
ประกอบการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ เพื่อให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. สามารถเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการ
กระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
กระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.๑ จัดการประชุม ประสานงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ
จัดท าข้อมูลสถานการณ์การร้องเรียนกล่าวหา และการรายงานผลการด าเนินการด้านคดี ให้เป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 
 3.๒ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติผลการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้รับทราบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชน บคุคลทั่วไป 

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 การเผยแพร่สถิติสถานการณ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าหรือเกี่ยวข้องกับการ
กระท าทุจริตในภาครัฐ และสถิติการพิจารณาด้านคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้ 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ๖ ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :    แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต 

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

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

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดการประชุม ประสานงาน
ภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อ 
สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับข้ันตอน
กระบวนการจั ดท าข้ อมู ล
สถานการณ์การร้อง เรี ยน
กล่าวหา และการรายงานผล
การด าเนินการด้านคดี 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการใน
การจัดท าข้อมลูสถานการณ์การ
ร้องเรียนกลา่วหา และการ
รายงานผลการด าเนินการด้าน
คดี ให้เป็นไปในทิศทาง และ
แนวทางเดียวกัน 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ
ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์
การร้องเรียนกล่าวหา และ
สามารถจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการด้านคดสี่งมายังกอง
บริหารคดีได้ตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับสถิติ
สถานการณ์การรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าหรือ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต
ในภาครัฐ และ สถิตผิลการ
พิจารณาด้านคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบ 

 
รายงานสถิตสิถานการณ์การรับ
เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าหรือ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตใน
ภาครัฐ และสถติิการพิจารณา
ด้านคดีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพื่อประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาชน 
บุคคลภายนอกรับทราบผ่านช่อง
ทางการประชาสมัพันธ์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

 
การรายงานสถิตสิถานการณ์
การรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่อง
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่า
กระท าหรือเกีย่วข้องกับการ
กระท าทุจรติในภาครัฐ และ 
สถิติการพิจารณาด้านคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น
รายเดือนตามรูปแบบที่
ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน.......ส านักงาน ปปท. เขต ๘. .......... 

 

ช่ือโครงการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    . 
แนวทางการพัฒนา :3 พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจรติและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
งบประมาณ : ๑๑๘,๐๐๐ บาท          
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ บูรณาการร่วม ๓ หน่วยงาน       . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงาน ปปท. เขต ๘        
ผู้ประสานงาน : นายธรรมนญู คงรัตน ์ โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๒๖๐ – ๗๑๔๖            . 
 

 

๑. หลักการและเหตผุล   
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสะสมในสังคมมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนน ามา ซ่ึงความขัดแย้งในสังคม ท า
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ท้ังนี้ รัฐบาล
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผสานพลังของการ
ป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริต โดยมติของงานด้านปราบปรามการทุจริตแม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ (๒) และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรม ก็ตาม แต่ตามพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่อ านวยการระดับสูงหรือ เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด ในเรื่องที่
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง ท้ังน้ีบรรดาท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งให้ ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อด าเนินการต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับเรื่อง ดังน้ัน ส านักงาน ป.ป.ท. ยังมีภารกิจส าคัญในการไต่สวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับการมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. และคดีเก่าท่ี
รับไว้ไต่สวนก่อนกฎหมายใหม่มีผลบังคับ ท้ังนี้ การด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ ก าหนดว่ากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลและ
เป็นความผิดทางอาญาให้ส่งเรื่องพร้อมส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงาน
อัยการด าเนินคดีต่อไป โดยเมื่อพนักงานอัยการได้รับส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว และเห็นว่าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงยังไม่สมบูรณ์เพียง
พอท่ีจะด าเนินคดีได้ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง เพิ่มเติม โดยให้ระบุข้อท่ีไม่สมบูรณ์น้ันให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน และตามมาตรา ๔๖ โดยหากพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องต้องน าตัวผู้ต้องหาไปศาล ท้ังน้ี ในส่วนของพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ ส านวนไต่ส่วนข้อเท็จจริงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มติว่าข้อกล่าวหามีมูลและเป็นความผิดอาญา พนักงาน ป.ป.ท. หรือ 
เจ้าหน ้าท่ี ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี จะส่งส านวนให้พนักงานอัยการโดย ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ และเขตอ านาจศาล
ได้แก่ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ในช่วงท่ีผ่านมาส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงท่ีส านักงาน ปปท. เขต ๘ ส่งส านวนไปยัง
พนักงานอัยการ พบข้อขัดข้องในการด าเนินการอยู่หลายกรณี ท าให้พนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ หรือการด าเนินการประสานงาน
ระหว่างพนักงาน ป.ป.ท. พนักงานอัยการ ตลอดการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลยังมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง ดังน้ัน ส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
จึงเห็นว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินคดีให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตได้
โดยเร็ว และลดขั้นตอนการท างานของพนักงาน ป.ป.ท. ในการด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงส านวนคดีอื่นให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรจัดโครงการสัมมนาร่วมกัน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ และ
ส านักงาน ปปท. เขต ๘ เพื่อเป็นเวทีให้ท้ัง  ๓ ฝ่ายได้ท าความรู้จัก ท าความเข้าถึงแนวทางการจัดท าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริง ในมุมมองของ 
ศาล อัยการ และ ส านักงาน ป.ป.ท. โดยน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดท าส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงร่วมกัน และน ามาบังคับใช้กับการ
ท าส านวนไต่สวนข้อเท็จจริงในพื้นท่ีส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
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๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ ศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ส านักงานปราบปรามคดี

ทุจริตภาค ๘ และส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
           ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
           ๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือแนวทางร่วมกันในการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ 
๓. ขอบเขต/วธิีการด าเนนิการ  
  ๓.๑ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน ปปท.  
เขต ๘  จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๔๐ คน  
     ๓.๒  ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าท่ีศาล เจ้าหน้าท่ีส านักงานอัยการ ในพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน ปปท. เขต ๘   
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
           ๔.๑ ผู้พิพากษา พนักงานคดี นิติกร ของศาลอาญาและทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  
           ๔.๒ พนักงานอัยการ นิติกร และเจ้าหน้าท่ีคดี ส านักงานปราบปรามคดีทุจริตภาค ๘ ส านักงานอัยการสูงสุด  
๕. สถานทีด่ าเนนิการ  โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 การด าเนินคดีอาญาทุจริตในภาครัฐ ท่ีส านักงาน ปปท. เขต ๘ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
๘. ความสอดคล้องกบัแผนระดบัต่าง ๆ  

แผนระดบัที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดบัที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 

 เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

  แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ หมุดหมายท่ี 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน   
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลติ ตัวชี้วดั งบประมาณในการด าเนนิการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมท่ี ๑ 
จัดโครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 

  ๑) จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี
ทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ จ านวน ๑ ครั้ง 
  ๒) ข้อสรุปหรือแนวทาง
ร่วมกันในการด าเนินคดี
ทุจริตในภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบส านักงาน ปปท. 
เขต ๘ จ านวน ๑ ฉบับ     

     ๑.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต ๘ จ านวน ๑ ครั้ง 
   ๒. ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ เจ้าหน้าท่ีศาล เจ้าหน้าท่ี
อัยการ ท่ีรับผิดชอบด าเนินคดีอาญาทุจริตในพื้นท่ี
รับผิดชอบส านักงาน ปปท. เขต ๘ เข้าร่วมโครงการ 
   ๓. ข้อสรุปหรือแนวทางร่วมกันในการด าเนินคดี
ทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบส านักงาน 
ปปท. เขต ๘ 

  ๑๑๘,๐๐๐  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

 
ชื่อโครงการ : การทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท.    
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4 พัฒนาระบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    
แนวทางการพัฒนา : ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต           
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบปกติ (เบี้ยประชุม)     
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ๑. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย 

๒. จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง  
๓. รับฟังความคิดเห็น 
๔. จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเสนอผู้บริหาร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท์ 0818040445  
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายไว้เพ่ือให้ทราบว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระ ที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ มีผลกระทบอ่ืนอันก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่  และเพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายที่มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการปฏิบัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริต ดังนั้น จึงเห็นควรมีการทบทวนพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   ๓.๑ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย 
๓.๒ จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง  
๓.๓ รับฟังความคิดเห็น 
๓.๔ จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเสนอผู้บริหาร  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการทบทวนเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๓. พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การทบทวนกฎหมาย
ในความรับผิดชอบของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับ
การทบทวนเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพ 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

 

ชื่อโครงการ : ยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม            . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 4. พัฒนาระบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส    
แนวทางการพัฒนา : ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต           
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบปกติ (เบี้ยประชุม)     
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ยกร่างกฎหมายล าดับรองตามขั้นตอนการยกร่างกฎหมายและเสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท์ 0818040445  
 

 

๑. หลักการและเหตุผล  โดยที่บทบัญญัติมาตรา 234 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าความผิดฐานทุจริตในหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือที่เป็นการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้น าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวมี
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และอ านาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส านักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเมื่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับจะต้องมีการยกร่างกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่มคีวามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราปรามการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย 

๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รองรับ
การปฏิบัติงานป้องกันและปราปรามการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของกฎหมาย 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ๓.๑ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แนวทางก าหนดกรอบการยกร่างกฎหมายล าดับรอง 
        ๓.๒ ยกร่างกฎหมายล าดับรองเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการเพ่ือ 
              พิจารณา 
        ๓.๓ รับฟังความคิดเห็น 

๓.๔ เสนอร่างกฎหมายล าดับรองเพ่ือผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีกฎหมายล าดับรองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
         แนวทางการพัฒนา ๓ พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่  ๑ ยกร่าง
กฎหมายล าดับรองตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ม า ต ร ก า ร ข อ ง ฝ่ า ย
บริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ร่างกฎหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติมาตรการ
ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ใ น ก า ร
ป้ องกันและปราบปราม          
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มีการเสนอร่างกฎหมาย
ล า ดั บ ร อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติมาตรการ
ขอ งฝ่ า ยบ ริ ห า ร ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล PMQA 4.0 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี             
.สมรรถนะสูง 
งบประมาณ : 100,000 บาท        . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ประสานงาน : นายกานต์  กล้าตลุมบอน  โทรศัพท์ 0800586590. 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ท าให้ภาครัฐต้องพลิกโฉมและ
ยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน การให้บริหารที่ต้องพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบดิจิทัลมา
ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็น
การยกระดับสมรรถนะขององค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน ป.ป.ท. จึง
ก าหนดจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับผู้บริหารและข้าราชการของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ และร่วมกันขับเคลื่อน
ส านักงาน ป.ป.ท. ไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงต่อไป ทั้งนี้ กพร. ยังมีภารกิจในการจัดท าแผนควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องจัดอบรม สัมมนาให้
ความรู้แก่เครือข่าย กพร. และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนควบคุมภายในและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นเครือข่าย กพร. 
๒. วัตถุประสงค์  ๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ โดยสามารถน ามาปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3. สร้างผลลัพธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน 

4. เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการกับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานในภาคปฏิบัติของ
แต่ละส านัก/กอง 

5. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย 
ให้กับบุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท.  
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ ที่ตั้งส านักงาน ป.ป.ท. และ/หรือสถานที่เอกชนในการจัดประชุมสัมมนา  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. ยกระดับกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
มีแผนพัฒนาองค์กรและ แผนควบคุมภายในของส านักงาน ป.ป.ท. 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
การป้องกันการทุจริต/คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/ปรับระบบงานและโครงสรา้ง 

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

 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
 

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 

การน าความรู้ที่ได้ไปจัดท า
แผนพัฒนากระบวนงาน      
ที่งานตนรับผิดชอบ เพ่ือมี
แผนการพัฒนาองค์กรของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 

๖๐,000 ๔๐,000 - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 

การน าความรู้มีจัดท าแผน
ควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง 

  

กิจกรรมที่ 3       
จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 

การน าความรู้ และข้อเสนอที่
ได้จากการสัมนามาปรับปรุง
กระบวนงานในการท างาน 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

ชื่อโครงการ : สัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๖ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา :  ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ :   350,000 บาท   
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/รับฟังการบรรยาย/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/แลกเปลี่ยน
ความรู้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ผู้ประสานงาน : นางวาสนา  จัตุพร       โทรศพัท์ 1512 
 
๑. หลักการและเหตุผล   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๖๕ ก าหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้
เสนอแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๒๓ ประเด็น และแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จ านวน 11 คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น การก าหนดนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. จึงต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ดั งนั้ น  เ พ่ือให้การด าเนิ นการเกี่ ยวกับการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตของส านั กงาน ป.ป.ท.  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรด าเนินโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการบริหารงาน
ของส านักงาน ป.ป.ท. และถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค ์  
๑.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
๒.  เพ่ือร่วมกันวางกรอบแนวทางในการขับการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/รับฟังการบรรยาย/แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น/
แลกเปลี่ยนความรู้ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. / สถานที่เอกชน ณ จังหวัดนนทบุรี หรือต่างจังหวัด  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับทราบทิศทาง นโยบายในการการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/  
แนวทางการพัฒนา ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมสมัมนาเพื่อมอบ
นโยบายการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน (ประชุม ณ 
สถานท่ีจัดการสัมมนา และ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
รับทราบทิศทาง นโยบาย 
ในการบริหารงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.  
แนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและ 
การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เชิงปริมาณ   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
จ านวน ๓๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
รับทราบ นโยบาย 
และน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได ้
กรอบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
 

0.1500    

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(ประชุม ณ 
สถานท่ีจัดการสัมมนา และ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
ได้ร่วมกันก าหนดกรอบ
แนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

0.2000    
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

 

ชื่อโครงการ :    โครงการ “คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท.”” 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถสูง 
งบประมาณ :    96,400   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์ /นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง โทร 1921, 1922. 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 2565 - 2569) เน้นการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกลไกประชารัฐให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมน าการพัฒนาที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ส่ ง เสริมคุณธรรมในทุ กมิ ติ   
จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงาน  ป.ป.ท. ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นกระบวนการระเบิดจากข้างใน  และน าคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา มาใช้ในการขับเคลื่อนส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมตามหลักศาสนา 

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่
ดีงาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

๒. วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ด ารงชีวิตตามวิถี

วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 

การยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
           ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  
กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 1. บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 ๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
 ๓. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ ทั้ง
ด้านสังคม วัฒนธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  / ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
คุณธรรม 
สร้าง
สังคมทีดี่ 
ป.ป.ท. 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
: บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

- เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
- เชิงคุณภาพ 
ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการ
องค์กรคุณธรรม สร้างสังคมดี ป.ป.ท. 

 96,400   
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 แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ชื่อโครงการ :   โครงการสร้างความร่วมมือกระบวนงานภายในและกฏหมายดิจิทัล                . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปล 
แนวทางการพัฒนา :  ๑. พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี

สมรรถสูง. 
งบประมาณ : 38,๗๐๐ บาท                            . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล       โทรศัพท์ ๑๓๑๓            
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เป็นหน่วยงาน
หลักและศูนย์กลางของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างฐานข้อมูลกลางของภาครัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความจ าเป็นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะท าให้เกิดระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการบริหารงานของประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงาน ป.ป.ท. 

๒.๑  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์และจัดท ากระบวนการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท.  

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ  

๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ 
3.๓ ด าเนินโครงการฯ 
๓.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท.  

๕. สถานที่ด าเนินการ   อบรมสัมมนาแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียน ณ ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 
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 ๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

- ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการและการจัดท าฐานข้อมูล
กลางของรัฐ และการวิเคราะห์กระบวนงานตามอ านาจหน้าที่ 

- ตัวช้ีวัด สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนงานและมาตรฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีความร่วมมือภายในระหว่างกัน และมีความเข้าใจในมาตรฐาน แนวทางการบูรณาการ
และการจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการ
ทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอียดขออนุมัติโครงการ       
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ    38,๗๐0   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
ชื่อโครงการ : จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท                    
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ         
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :        กลุ่มงานคณะกรรมการ  กองบริหารคดี    . 
ผู้ประสานงาน : นางสาวปรินทร์ธาดา กลิ่นขจร   โทรศัพท์ 431๓   
 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๗ (๔) (๕) ก าหนดว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิด
เกี่ยวกับการกระท าทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสรุปส านวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพ่ือ
ฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา 45 ก าหนดว่า ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใดกระท าการทุจริตในภาครัฐและเป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องพร้อมทั้ง
ส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดีต่อไป ดังนั้นการจัดท ารายงานไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือเสน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม ก่อนส่งให้พนักงานอัยการ  
 ดังนั้น ขั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.จะพิจารณาวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิดจึง
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการจัดท าร่างรายงานการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม เป็นการ
ลดปัญหาการแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ เป็นการอ านวยความยุติธรรมแก่ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูก
กล่าวหา   

๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนงานการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือแนวการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานคณะกรรมการ กองบริหารคดี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome) กระบวนงานการพิจารณาชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย  การปราบปรามการทุจริต 
 เป้าหมายแผนย่อย  การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลแนวทางการ
พิจารณาชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ที่ผ่านมา 

ได้กรอบข้อมูล  
แนวทางการ
พิจารณาชี้มูลของ
คณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

กรอบแนวทางการพิจารณา
ข้อมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

- - - - 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดท ารูปเล่มคู่มือแนว
ทางการพิจารณาชี้มูล
ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

คู่มือแนวทาง    
การพิจารณา 
ชี้มูลของ
คณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  

ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าคู่มือ
แนวทางการพิจารณา 
ชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล) 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566                                                                                                              . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                   
แนวทางการพัฒนา :  ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี             
.สมรรถนะสูง                                                                                                     . 
งบประมาณ : 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / การประชุม                                       . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                                                            
ผู้ประสานงาน : นายวิทยา สีดา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  โทรศัพท์ 1110    
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงาน ป.ป.ท. จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. 
ซึ่งต้องก าหนดขึ้นโดยการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566  – 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ภายใต้
กลยุทธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ 
เสริมสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จึงได้ก าหนด
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ส าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และส่งเสริม สนับสนุน ความส าเร็จตามเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของส านักงาน ป.ป.ท.   

๒. วัตถุประสงค์   
 พัฒนาแนวทางและสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. พัฒนา
ระบบสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับส านักงาน ป.ป.ท. 
 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 3.1 ด าเนินการเองภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด ( 120,000 บาท ) 
 3.2 ด าเนินการโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ  โรงแรมในกรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด   
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR SCORECARD) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑   ยทุธศาสตร์ชาติ     
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒    แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

- แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 1) ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
            2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  

- แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

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

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
วางแนวทาง
พัฒนา
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ของข้าราชการ
ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ข้อมูลและข้อเสนอสนับสนุนการก าหนด
แนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ท. 

1. จ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ ไม่น้อย
กว่า 40 ราย 
2. มีการจัดท ารายงาน
ผลการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 

 0.120   

กิจกรรมที่ 2 
การประชุม
คณะท างาน
จัดท า
แผนพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสาย
อาชีพของ
ข้าราชการ
ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

(1) ต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
(2) แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Development Plan) 
ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
(3) จัดท าร่างแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Development Plan) 
ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลัก
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

มีร่างแผนพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career 
Development Plan) 
ส าหรับต าแหน่ง
ส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจ
หลักของส านักงาน 
ป.ป.ท. เสนอ
เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เพื่อพิจารณาได ้
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 

ช่ือโครงการ : พัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
แนวทางการพัฒนา ๑ :พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :      การจัดการประชุม และการจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  กองบริหารคด ี
ผู้ประสานงาน :     นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภมูิสริิ         โทรศัพท ์     ๑๙๐๘ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุ จริต ในภาครั ฐ  การตรวจกลั่นกรองเรื่ องร้อง เรี ยนหรื อ เรื่ องกล่ าวหา เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ ดั งกล่ าว  
เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ านาจ หรือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลคดี และตรวจสอบประวัติบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานต่อหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอกตามทีร่้องขอ พร้อมท้ังวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าผิด
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน และสนับสนุนข้อมูลในภารกิจต่าง 
ๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 เพราะฉะนั้น การพัฒนากระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการรับเรื่องร้องเรียน จึงเป็นหลักการส าคัญที่จะด าเนินไปสูก่ระบวนการในภารกิจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจัดเกบ็
ฐานข้อมูลเพื่อไปสู่การด าเนินการในภารกิจอ่ืน เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อก าหนดทิศทาง และนโยบายของส านักงาน 
ป.ป.ท. ดังนั้น การสร้างความรู้ และความเข้าใจในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่มีการจัดส่งมายัง ส านักงาน ป.ป.ท. ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่ออ านวยความสะดวก และเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ส านักงาน ป.ป.ท. จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ในทุกช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา และด าเนินการจัดเก็บให้
อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติงานในภารกิจอ่ืนต่อไปได้ 

๒. วัตถุประสงค์   
 2.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดรับกับนโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. ในทุกสถานการณ ์
 ๒.2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของส านกังาน ป.ป.ท. 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ 
 3.๑ จัดการประชุมภายในส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตามนโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปในทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 
 3.๒ จัดท าเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงช่องทางการให้ข้อมูลแจ้ง
เบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. และประชาชน บคุคลทั่วไป 

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. 
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๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา การให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ สามารถท่ีจะน าไปด าเนินการตรวจสอบ และจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อย การปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

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

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การประชุมช้ีแจง สร้างการรบัรู้ 
และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน ป.ป.ท.  

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
รับทราบขั้นตอนกระบวนการ
ในการรับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาผา่นช่องทางต่าง ๆ 
หรือตามนโยบายของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปใน
ทิศทาง และแนวทางเดียวกัน 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
ป.ป.ท. รับทราบขั้นตอน
กระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และ 
สามารถตอบ
แบบสอบถามท่ี ศรร. 
ก าหนดได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดท าเอกสาร ข้อมลู
เกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการใน
การรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป 

 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชน บุคคลภายนอก
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ หรือตาม
นโยบายของส านักงาน ป.ป.ท. 

 
จ านวนเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาในแตล่ะช่องทาง
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. 
เปิดรับเรื่องร้องเรยีน
กล่าวหา 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                  หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท.และองค์กรระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ : ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ : 100,000 บาท 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                      .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205 

1. หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการอิสระป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (Independent 
Commission on Anti-Corruption: ICAC) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการเรียกรับสินบนระดับโลกและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากความเป็นมืออาชีพ เจตจ านงทางการเมืองที่ชัดเจน และความไว้วางใจของ
ประชาชน ทั้งนี้ ผลงานที่โดดเด่นของ ICAC ได้แก่ การน าตัว   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งสามารถปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชนที่เชื่อมโยงกับภาคการเมืองและภาคราชการ ผ่านกล
ยุทธ์ ๓ ประการ (Three-Pronged Attack) ประกอบด้วย การปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และ
การสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางหลักที่ ICAC ใช้ในการด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 

ICAC ได้ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ท. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยินดีส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ทั้ งด้านนโยบายและวิธี
ปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแนวทางการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้กับคนรุ่นใหม่ และการสร้างความตระหนักแก่สังคม
ถึงโทษของการทุจริต เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการต่อสู้กับการทุจริตของไทยและฮ่องกง รวมทั้งในระดับภูมิภาค 

๒. วัตถุประสงค์  
    ๑).เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในส านักงาน ป.ป.ท. โดยสามารถน าข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่

ได้รับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพของฮ่องกงมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
๒) เพ่ือน าแนวทางปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อข้อเสนอแนะที่ได้รับไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้ง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ต่อไป 
๓) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าทีส่ านักงาน ป.ป.ท. และ ICAC  

 3. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 30 คน 

 5. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดนนทบุรี 
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 6. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 

กิจกรรมที่ 1 
จัดโครงการฯ 
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรส านักงาน 
ป.ป.ท. โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ท.และองค์กร
ระหว่างประเทศ 

บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.เข้า
รับการอบรมโครงการฯ 
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ส านักงาน ป.ป.ท. โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ท.และองค์กร
ระหว่างประเทศ 
จ านวน 30 คน 

 

o เชิงปริมาณ  จ านวน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
o เชิงคุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพของฮ่องกง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 100,000 

 

  

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  
1) บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท.ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี

ประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
     แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง/ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

 

ชื่อโครงการ :    โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและ  
                        ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ศปท. บอกเล่าเก้าสิบ” 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 2 : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
                          จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
งบประมาณ :    3,600   บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :  กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์ /นายพิสิษฐ์  แก้วเกตุ  โทร.  1921, 1922. 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
     ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดให้ภาครัฐปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นรากฐานในการที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาค่านิยมในการ
ท างานบุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดระบบคุณธรรม ยึดค่านิยมในการท างาน เพ่ือประชาชน มีการพัฒนาขีด
ความสามารถให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ก าหนดให้ภาครัฐต้องพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝังการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิต
สาธารณะและความตระหนักต่อหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของภาครัฐ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน การปรับพฤติกรรมโดยปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่
กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะมีความเป็นผู้น า เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี  

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในฐานะหน่วยงานในการบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงเห็นควรจัดกิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินด้านด้าน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค ์  

เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส าหรับพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในอนาคต 

 



ภาคผนวก ๑ - 93 

 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  

กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   

บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้าน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย   คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต / ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนา          องค์
ความรู้และแลกเปลีย่น
เรียนรู้การด าเนินงานด้าน
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. รับรู้ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับ                     
การด าเนินงานด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม       

- เชิงปรมิาณ 
จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม     ไม่ต่ า
กว่า ๑ ครั้ง 
- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน   ด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  และส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

  3,600  
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก   
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนาที่ :    2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ :        375,000 บาท              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นายสัมพันธ์ บุญเลิศ   โทรศัพท์  1150 ,1153           . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก มีความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้ ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค ์  
   เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีความรู้ ความสามารถที่ตรงตามสมรรถนะ 
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสร้างเครือข่าย
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ส่งเข้ารับการอบรบกับหน่วยงานภายนอก 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ตามทีห่น่วยงานผู้จัดก าหนด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ  (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งบุคลากรเข้ารบั
การศึกษาอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 
มีความรู้
ความสามารถใน
การขับเคลื่อน
ภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดไดร้ับ
การคัดเลือกให้เข้ารบัการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกไม่นอ้ย
กว่า 10 หลักสูตร  
- เชิงคุณภาพ  
 1. บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. ท่ีเข้ารับการอบรมทุกคนผา่น
การฝึกอบรม  
2. มีการถอดองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการ
อบรมเผยแพร่ภายในองค์กร 

31,๐๐๐ 46,800 77,๒๐๐ 220,000 
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมือ
อาชีพ  
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชน  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

          บุคลากรในภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
ตัวช้ีวัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    

เป้าหมาย 
    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลอืกปฏิบัติ 
 แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบคุลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง         . 
งบประมาณ :  ไม่ใช้งบประมาณ               
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :การจัดอบรมสมัมนาฯ  ผ่านระบบออนไลน ์             
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :        กลุ่มงานบริหารคดีและบรหิารทั่วไป  กองบริหารคด ี            . 
ผู้ประสานงาน : นางวันพรรษา รัตนประทุม   และนางสาวนาถยา  รักหนู โทรศัพท์    1920         .       
 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๐ ก าหนดให้ กองบริหารคดี มีอ านาจหน้าที่ (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. (๒) จัดท า สารบบคดีและศูนย์ข้อมูลคดี และบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งประมวลค าสั่งและมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ท. และค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (๓) รับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือ
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ร้องและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประมวลและวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียน สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ และสถิติอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารคดี และ (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 เพื่ อ ให้การด า เนินงานของกองบริหารคดี  มีความสอดคล้องกับการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการของกองบริหารคดีให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานใน
ภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. ดังนั้น กองบริหารคดี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคดีของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เพื่อให้เกิดแนวทางในการก ากับดูแลหน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ท. 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเฉพาะส านวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับส านวนคดี รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานใน
ด้านการบริหารจัดการคดีและส านวนคดี สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดีสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการส านวนคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ภายในส านักงาน ป.ป.ท. ให้มี  

ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้อายุความการด าเนินคดีอาญา   

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ    
 3.1 วางแผนการด าเนินโครงการ 
 3.2 ขออนุมัติโครงการ 
 3.3 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการฯ 
 3.4 จัดอบรมสัมมนาฯ 
 3.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปฏิบัติงานด้านส านวนคดี ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

๕. สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมชั้น 28 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

๗.  ผลลัพธ์  (Outcome)   ผู้ ปฏิบัติ งานด้ านส านวนคดีสามารถปฏิบัติ งาน เกี่ ย วกับคดีที่ มี ความยุ่ งยาก ซับซ้อน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ  

 เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดทีุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ  

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

 
 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
การจัดอบรมสมัมนาให้ความรู้  
น าเสนอปัญหาอุปสรรคจาก
การด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
องค์ความรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารส านวนคดีทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้บริหาร และคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ตามที่ได้รับการ
อนุมัต ิ

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 
รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ใน
การบริหารจัดการส านวนคด ี

ส านักงาน ป.ป.ท. มี
แนวทางการบริหารจัดการ
คดีที่มีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการ
ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ในการ
บริหารจดัการส านวนคด ี
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน    
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนาที่ :    2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง. 
งบประมาณ :        31,800 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นายสัมพันธ์ บุญเลิศ   โทรศัพท์  1150 ,1153           . 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

 กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขาธิการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารงานการเงินการคลัง
ของหน่วยงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ การบริหารงานด้าน
การเงินการคลังให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบด้านการเงินการคลังของทางราชการ มีระบบการบริหารจัดการที่มีดี เพ่ือเป็น
กลไกในการบริหารงานของหน่วยงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
  การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ซึ่งหน่วยงานต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยงานแล้ว ผู้ขอเบิกก็จ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ และรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลัง ซึ่งกลุ่มงานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขาธิการ ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์  
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลาง เขต และเจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 60 
คน 
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๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุรี หรือจังหวัดอ่ืน ๆ  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนด 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

          บุคลากรในภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
ตัวช้ีวัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    
เป้าหมาย 

    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลอืกปฏิบัติ 
 แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

1 
1 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถนะด้าน
การเงินการคลัง
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท.ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ     

เชิงปรมิาณ : มผีู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
สัมมนาโครงการพัฒนาการ
บริหารงานคลังและการพัสดุ ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่มขึ้น 

   
 

31,800 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยตุิธรรม      
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง    . 
แนวทางการพัฒนาที่ :    2 พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง . 
งบประมาณ :        1,060,000 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นายสัมพันธ์ บุญเลิศ   โทรศัพท์  1150 ,1153           . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มี
อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ปราศจากการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีภารกิจต้อง
รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส าคัญอยู่สองส่วน คือภายใต้คณะกรรมการ ป.ป.ท. และภายใต้
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญแตกต่างจากส่วนราชการอื่น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ พนักงาน ป.ป.ท. ช้ันที่ ๑ ช้ันที่ ๒ 
และช้ันที่ ๓ โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามที่ระเบียบฯ ก าหนดโดยต้องผ่านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือหลักสูตรอื่นที่
เทียบเท่าและมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด หรือรับรอง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. และหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เพื่อน าไปสู่การสร้างคุณภาพมาตรฐาน
ของพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการปฏิบัติงานสนับสนุน คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ไป
พร้อมกับการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์   
   ๒.๑ เพื่อให้พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในทุกด้าน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามแนวทางธรรมาภิ
บาลและประมวลจริยธรรม 
  ๒.๒ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานให้สามารถ ก ากับดูแล การ
ตรวจสอบให้ค าแนะน าและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต 
  ๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อสนับสนุนภารกิจ  
ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
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๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง และส่งเข้ารับการอบรบกับหน่วยงานภายนอก 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุร ีหรือจังหวัดอื่น ๆ  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ  (ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ 1 
หลักสตูร “วิชาชีพ
พนักงาน ป.ป.ท. 
ช้ันท่ี ๒” รุ่นที ่4 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามทีห่ลักสตูร
ก าหนดไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบตัิทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

313,๙๐๐    

กิจกรรมที่ 2 
หลักสตูร “วิชาชีพ
พนักงาน ป.ป.ท. 
ช้ันท่ี ๑” รุ่นที ่7 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามทีห่ลักสตูร
ก าหนดไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบตัิทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

  3๕๒,๓๐๐  

กิจกรรมที่ 3 
หลักสตูร “วิชาชีพ
เจ้าหน้าท่ี 
ป.ป.ท.” รุ่นที ่8 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
ของส านักงาน ป.ป.ท.ให้
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามทีห่ลักสตูร
ก าหนดไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบตัิทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

 303,4๐๐   

กิจกรรมที่ 4 
หลักสตูรพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้างาน 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถ
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ภารกิจของส านักงาน 
ป.ป.ท.ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามทีห่ลักสตูร
ก าหนดไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบตัิทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

  45,7๐0  
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิน้สุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มคีวามเป็นมืออาชีพ  
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ไดร้ับการ
ยอมรับเชื่อถือจากประชาชน  
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

          บุคลากรในภาครัฐยึดมัน่ในหลักคณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุรติ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    

เป้าหมาย 
    การด าเนินคดีทจุรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ
 แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 
หลักสตูรพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ปราบปรามการ
ทุจริต 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. มี
ความรู้ความสามารถ
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ภารกิจของส านักงาน 
ป.ป.ท.ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในสังกัด
ส านักงานที่มคีุณสมบัตติามทีห่ลักสตูร
ก าหนดไดเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบตัิทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

   44,๗๐0 



ภาคผนวก ๑ - 103 

แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง    . 
แนวทางการพัฒนาที ่:     2  พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง . 
งบประมาณ :        108,200 บาท           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร         
ผู้ประสานงาน : นายสัมพันธ์ บุญเลิศ   โทรศัพท์  1150 ,1153           . 
 

๑. หลักการและเหตุผล    
  ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างานของบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นแกนหลักของ
การพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บุคลากรต้องตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาช่วยอ านวยความสะดวกลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐  

 จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สามารถ
ปรับตัวและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงาน ป.ป.ท. 
๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
องค์กรเป็นองค์กรยุคดิจิทัล 
 ๒.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถพัฒนาทักษะความรู้ตนเอง และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
 ๒.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ หรือบริการด้านต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย่ า 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. นนทบุร ีหรือจังหวดัอื่น ๆ  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ 1 
หลักสตูรการ
วิเคราะห์
กระบวนงาน

มีการจัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
ท าให้ผู้เข้ารับมคีวามรู้ความเข้าใจ 

เชิงปรมิาณ  
บุคลากรในสังกัดส านักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เข้ารับการศึกษาอบรม 

  30,๘๐๐  
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เพื่อยกระดับ
กระบวนงานสู่
ดิจิทัล 

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด 

กิจกรรมที่ 2 
หลักสตูรการ
จัดท าธรรมาภิ
บาลข้อมูล
ภาครัฐและ
กฎหมาย
ดิจิทัล 

มีการจัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
ท าให้ผู้เข้ารับมคีวามรู้ความเข้าใจ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ  
บุคลากรในสังกัดส านักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด 

52,3๐๐    

กิจกรรมที่ 3 
หลักสตูรการ
ใช้งานระบบ
ส านักงาน 

มีการจัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
ท าให้ผู้เข้ารับมคีวามรู้ความเข้าใจ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ  
บุคลากรในสังกัดส านักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด 

8,๔๐๐    

กิจกรรมที่ 4 
หลักสตูรการ
ใช้งานระบบ
ด้านการ
ปราบปราม
การทุจริต 

มีการจัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
ส าหรับบคุลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ท าให้ผู้เข้ารับ
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปรมิาณ  
บุคลากรในสังกัดส านักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  
ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด 

 8,3๕0   

กิจกรรมที่ 5 
หลักสตูรการ
ใช้งานระบบ
ด้านการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

มีการจัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
ส าหรับบคุลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. ท าให้ผู้เข้ารับ
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปรับ

เชิงปรมิาณ  
บุคลากรในสังกัดส านักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เข้ารับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่มี
คุณสมบัติทั้งหมด 

 8,3๕0   
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เมื่อสิน้สุดการฝึกอบอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเช่ียวชาญ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

          บุคลากรในภาครัฐยึดมัน่ในหลักคณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุรติ 
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  

 
แผนระดับท่ี ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ระบุหัวข้อ แผนย่อย / เป้าหมายแผนย่อย / แนวทางการพัฒนา 
       แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต    

เป้าหมาย 
    การด าเนินคดีทจุรติมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลอืกปฏิบัต ิ
 แนวทางการพัฒนา   
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

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

 
 
 
 

 

 

 
 

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  
ของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนด 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองกฎหมาย 

 
ชื่อโครงการ : ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           . 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                
แนวทางการพัฒนา ๒ : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ               . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย         
ผู้ประสานงาน : นางจิรวดี  จินดาพล    โทรศัพท์ 0818040445  
 
 
๑. หลักการและเหตุผล  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
และส านักงาน ป.ป.ท. เป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๑ - 107 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
         แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ จัด
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
รับฟังปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อโครงการ :   โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง         
แนวทางการพัฒนา :  ๒. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ : ๑๐๑,๐๐๐ บาท                             
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                    . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ      
ผู้ประสานงาน :   นายนักสิทธิ์  อ่ึงสกุล       โทรศัพท์ ๑๓๑๓            
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้ง
ด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานอย่างเป็น
รูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ไดใ้ห้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคขึ้น เพ่ือเสริมทักษะและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าพาหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.1 เพ่ือเสริมทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการเขียนโปรแกรมส าหรับงานด้านข้อมูลได้ 

๒.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
๒.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างโมเดลการท านายโดยใช้เครื่องมือหรือ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ๓.1 วางแผนจัดท าโครงการฯ  

๓.2 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการฯ 
3.๓ ด าเนินโครงการฯ 
๓.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการฯ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านกังาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง 

 ๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

- ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ตัวช้ีวัด ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะและผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือ พัฒนาระบบ ความปลอดภัย การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การปฏิบัติงานได้ 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายละเอียดขออนุมัติโครงการ   ๕๐,๐๐๐    
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดโครงการ     ๕๑,๐๐๐   
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

 

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ดา้นการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก                    .  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :   5   เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง          . 
แนวทางการพัฒนา : ๒   พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง               .  . 
งบประมาณ : 200,๐๐๐  บาท                 . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการเอง                . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน             
ผู้ประสานงาน :       ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน         โทรศัพท์     ๑๔๔๔      . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล        
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวางระบบงานหรือก าหนดวัตถุประสงค์/
เป้าหมายไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ย่อมเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 
เป็นต้นมา การบริหารบุคลากรในระบบราชการพลเรือนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารทุนมนุษย์อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับระบบราชการในต่างประเทศโดยมีแนวความคิดที่จะยกระดับการบริหารบุคลากรจากการท างานในระดับกิจกรรม
พื้นฐาน (Baseline Activities) ไปสู่การบริหารบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งเน้นต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสามารถวัดและประเมินผลส าเร็จของการบริหารบุคลากรได้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของ
ข้าราชการพลเรือน    
 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือนทุก
ประเภท เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และยึดสังคมและประชาชนเป็นศูนย์กลาง การ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในราชการ จึงได้มีการออกแบบให้เป็นระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบส่งเสริมให้
ข้าราชการได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา จึงถูกน ามาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
           ส านักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้ายข้าราชการ โดยการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งจากสายงานต่างๆ เพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ปรับพื้นฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการ
ปฏิบัติงานในงานด้านการป้องกันการทุจริตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                         
      ดังนั้น  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุกมาแล้ว จ านวน ๔ รุ่น จึงเห็นควรด าเนินการต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐมีการพัฒนาองค์ความรูด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตใน
ปัจจุบัน ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก.         
๒. วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
 2.3 เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 อบรม/ฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา/บทบาทสมมุติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้                          
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๔. กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 30 คน (พื้นที่ 9 เขต เขตละ 2 คน รวม 18 คน 

และส่วนกลาง 12 คน) 

๕. สถานที่ด าเนินการ   
ต่างจังหวัด 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ผู้ เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ ได้รับเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน/เทคนิคด้านการป้องกันการทุจริต 
ในภาครัฐ และทักษะที่จ าเป็นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สุจริต 
           แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
                                    ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 

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

 
 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

การอบรม/ฝึกอบรม/
อบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
ต่างจังหวัด 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู ้
ความเข้าใจตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(จากกลุ่ม เป้าหมาย 30 

คน) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000    
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

ชื่อโครงการ : ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 5 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๒ : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ : 50,000 บาท 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 7 
ผู้ประสานงาน : ว่าท่ีร.ท.เอกชัย  สอนบุญชู  โทรศัพท์ 086 776 7292 
 
๑. หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ด้ านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ซึ่ งยึดหลักภาครัฐ  
ของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกลไกเข้ามา
ขับเคลื่อน เพื่อช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตในวงราชการลดน้อยลง โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส านักงานคดีปราบปราม
การทุจริต – ส านักงานอัยการสูงสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายภาคประชาสังคม อื่นๆ เป็น
ต้น ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 7 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ท่ีมีภารกิจและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงได้
ก าหนดจัดโครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในเขต 7 อันจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๒. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นท่ี 
2.2 เพื่อยกระดับความสามารถในการบูรณาการ การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจากทุกภาคส่วน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง           
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาสังคม 
๕. สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่เขต 7 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินโครงการประชุม
เ ส วนา เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร
หน่ วยงานต่ อต้ านการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
ต่อต้านการทุจริตในเขต 
7 

บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม สามารถเข้าใจบทบาท
ของการด าเนินงานของแต่ละ
ภาคส่วน อันเป็นการยกระดับ
ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในพ้ืนท่ี 

ผู้ เข้ าร่ วมมีความเข้ าใจใน
บทบาทของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐ 

  50,000  
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๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าใจบทบาทของการด าเนินงาน
ของแต่ละภาคส่วน อันเป็นการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๑ ความมั่นคง  :    
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย ๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) เฝ้าระวังและ
ป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐) 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๑) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ีชายแดน ๑๒) รักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ๑๔)  พิทักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย  
ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ  
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ   
แนวทางการพัฒนา 
สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ส านักงาน ปปท.เขต 9 

 
ชื่อโครงการ : ประสานความร่วมมือในการด าเนินคดีทุจริต       
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา : ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง            
งบประมาณ : -           
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดี  ส านักงาน ปปท.เขต 9     
ผู้ประสานงาน : นางสาวสายใหม สุขมณี    โทรศัพท์  074-552027-8  
 
 
๑. หลักการและเหตุผล    
                   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
และพระราชบัญญัติบัญญัติมาตการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ได้ก าหนด บทบาท อ านาจหน้าที่และ แนวทาง ในการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะในเรื่องการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง กระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกับ
หลายภาคส่วน ซึ่งแต่ละภาคส่วน  มีระเบียบ  แนวทาง  ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความเข้าใจจะท าให้การปฏิบัติงานด้านคดีเกิดความล่าช้า  ซ้ าซ้อน  ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ร้องเรียนและอาจท าให้รัฐ
เกิดความเสียหาย 
                              ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดความรู้
ด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง  กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อน  จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัด
ประชุมสัมมนาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

๒. วัตถุประสงค์    
                          2.1  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบข้อปฎิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริง 
                          2. 2  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานผู้ตรวจสอบ  ศาลอาญาคดีทุจริต  อัยการคดี
ทุจริตภาค 9   ส านักงาน ป.ป.ช.และพนักงานสอบสวน 
                          2.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก  รวดเร็วและเป็นไปในทิศทางดียวกัน 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ  ด าเนินการเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  .ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช.ส านักงานอัยการคดีพิเศษ ศาล
อาญาทุจริต              และพนักงานสอบสวน  
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๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านกังาน ปปท.เขต 9 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ..การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว 
 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 

 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย การด าเนินคดีทุจริตมความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการ
ด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
จัดประชุมประสาน
ความร่วมมือในการ
ด าเนินคดีทุจริต 
 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้มา
ปฏิบัติงาน 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
-ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึนหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - - - 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านักงานเลขาธิการ... 

 
ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)   
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕   เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา :  ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ : 40,000 บาท                . 
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง               . 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  ส านักงานเลขาธิการ     
ผู้ประสานงาน : นายพันธ์ศักดิ์  ประกอบผล    นกัวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ โทรศัพท์ 1104  
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์
ในการมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้าง
การรับรู้ต่อประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ปราศจากการทุจริต
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ในบริบทเดียวกันนี้ เพ่ือเป็นการด าเนินภารกิจหลักให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. ยังต้องมีภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็น
มืออาชีพ รวมทั้งต้องขับเคลื่อนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วย 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาให้องค์กรสามารถบรรลุไปถึงเป้าประสงค์
ที่วางไว้ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจและเอ้ือ
อาทรต่อกันจากการร่วมกันปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส านึกหรือจิตอาสาต่อสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน อาทิด้านการศึกษา ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เป็นต้น  

จากหลักการเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนี้ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท.  เกิดความ
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ผลในการด าเนิ นภารกิจขององค์กร 
ตอบสนองต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีในองค์กร และมีเป้าหมายเดียวกัน

ส่งผลต่อการขับเคลื่อนส านักงาน ป.ป.ท. ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
2. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักและส านึกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชน 
๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ     ด าเนินการเอง 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในส่วนกลาง 
๕. สถานที่ด าเนินการ  ตามทีห่น่วยงานผู้จัดก าหนด 
๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือร่วมใจ

กันในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน 
๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                     4.6.2 บุคลากรในภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
 

 

 
 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวช้ีวัด งบประมาณในการด าเนินการ 
(ไตรมาส) 

๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรม
เสริมสร้าง
จิตส านึก
หรือจิต
อาสาต่อ
สาธารณะ 

มีกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกหรือจิต
อาสาต่อสาธารณะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  จ านวน 1 

กิจกรรม 

- เชิงปริมาณ  มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกหรือ
จิตอาสาต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ใน
ปีงบประมาณ 
- เชิงคุณภาพ บุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความสามัคคีใน
องค์กร ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน 

- - ๑๓,๓00 2๖,๗00 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
ช่ือโครงการ :   โครงการจดัหาลิขสิทธิ์ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ท.              
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 2,3๐๐,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (๑) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Firewall) (2) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและ
โจมตีระบบเครือข่าย (IPS) (3) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์บริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (4) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย (SSL VPN) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันภัยคุกคามรวมทั้งโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 1 ปี  
 เพื่อให้มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันภัยคุกคาม รวมทั้งโปรแกรมไม่
ประสงค์ดีที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจ าเป็นต้องจัดหาลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีลิขสิทธิ์การใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  

 2.2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและป้องกันภัยคุกคาม รวมทั้งป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค     

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ด าเนินการจัดจ้าง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันภัยคุกคามจาก
การโจมตีทางไซเบอร ์

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการจัดท าคณุสมบัติ TOR และด าเนินการจดัหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งมอบอุปกรณ ์พร้อมตดิตั้ง และรายงานผลการตดิตั้ง 

  2,3๐๐,000    
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รายละเอียดงานซื้อลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม  
(บาท) 

1 ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Firewall) 
ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FGT-1200D 

2 513,600 1,027,200 

2 ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและโจมตรีะบบเครือข่าย 
(IPS) ยี่ห้อ Tipping Point รุ่น 2200T 

1 941,100 941,100 

3 ลิขสิทธิ์อุปกรณ์บริหารจัดการและจัดเก็บข้อมลูจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Softnix รุ่น SLG-SA3 

1 203,300 203,300 

4  ลิขสิทธิ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (SSL VPN) 
ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FGT-300E 

1 128,400 128,400 

รวมท้ังสิ้น 2,300,000 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปกป้อง
อุปกรณ์ และข้อมูลส าคญัมิให้ถูกท าลาย หรือรั่วไหล 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 
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แบบข้อเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
ช่ือโครงการ :   โครงการระบบป้องกันโปรแกรมทีไ่ม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus)            
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : ๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง               . 
แนวทางการพัฒนา :  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ : 2,173,000 บาท                              
ขอบเขต / วิธีการด าเนินการ :ด าเนินการจัดจ้าง               . 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร              . 
ผู้ประสานงาน :   นายมรุต  อาภาอดลุ    โทรศัพท ์๑๓๐๘                   . 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์ เช่น การจัดเก็บข้อมูล  
งานด้านเอกสาร การใช้งานระบบงานภายใน และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมี
เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตภายนอก ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในส านักงาน ป.ป.ท. ถูก
โจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ง่าย โดยปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการที่ค่อนข้างมีความรวดเร็ว รุนแรง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลขององค์กร ส านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดหาระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึง
ประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) มาใช้งานภายในส านักงาน ป.ป.ท. แต่ได้หมดอายุการใช้งานลงเมื่อปี พ.ศ.2558 ซึ่งระบบ
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ด้วยพัฒนาการรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับอัตราก าลังข้าราชการและ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดท า “โครงการจัดหาระบบป้องกันโปรแกรม 
ที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus)” ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย จากการถูกโจม
ตึโดยผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงกรณีที่อาจมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่เจตนา ของผู้ใช้งาน โดยระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลขององค์กรซึ่ง
เป็นความลับ ได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมท้ังจะส่งผล
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีลขิสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์  
            ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบรกัษาความปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรบั  
            เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client)  
 2.2 เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับป้องกันการบุกรุกจากผูไ้ม่ประสงคด์ี รวมถึงไวรัส  
            คอมพิวเตอร์และมัลแวร์ ต่างๆ  ท่ีเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร 

๓. ขอบเขต/วิธีการด าเนินการ   
 ด าเนินการจัดจ้าง   

๔. กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงาน ป.ป.ท. ระบบป้องกันโปรแกรมที่ไมพ่ึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) 

๕. สถานที่ด าเนินการ   ส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค เขต 1 - 9 



ภาคผนวก ๑ - 121 

๖. กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 
รายละเอียดระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ 

 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม  

(บาท) 
1 โปรแกรม Antivirus แบบ 3 ป ี

(จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ + คอมพิวเตอร์พกพา  
630 เครื่อง) 

630 2,100 1,323,000 

2 โปรแกรม Antivirus ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 25 เครื่อง 

25 30,000 750,000 

3 ค่าด าเนินการติดตั้ง  
- ส่วนกลาง และ เขตพื้นท่ี 1 - 9   

10 10,000 100,000 

รวมท้ังสิ้น 2,173,000 

๗. ผลลัพธ์ (Outcome)   
 ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปกป้อง
อุปกรณ์ และข้อมูลส าคญัมิให้ถูกท าลาย หรือรั่วไหล 

๘. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

แผนระดับท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
แผนย่อย : การปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายแผนย่อย : การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

หมุดหมายที่ 13 : ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

 

กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด 
งบประมาณในการด าเนินการ 

(ไตรมาส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการจัดท าคณุสมบตัิ TOR และด าเนินการจดัหา 

      

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งมอบอุปกรณ ์พร้อมตดิตั้ง และรายงานผลการตดิตั้ง 

  2,173,000    



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดแบบกิจกรรม/การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมจัดท าแผนการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาที่ : 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 
ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
          ๑). จัดท าแผนการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

 2. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือเข้าร่วมประชุมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างประเทศ น าความรู้มาจัดท าแผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหวาง
ประเทศ 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือเข้าร่วมประชุมด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ประเทศ 

เข้าประชุมตามแผนงานได้ครบทุกการประชุม 

กิจกรรมที่ 2 

จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 
 

จัดท ารายงานผลการประชุมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ
แล้วเสร็จ 1 ฉบับ/การประชุม 
 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) แผนพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมศึกษาแนวทางและรูปแบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ 
และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนาที่ : 3 พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
               ๑. พัฒนางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ 

 2. วิธีการด าเนินการ ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ ถอด
บทเรียนและจัดท ารายงานการศึกษา เสนอผู้บริหาร 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ ถอดบทเรียน 

สรุปแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐระหว่างประเทศ พร้อมถอด
บทเรียนแล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ 2 
จัดท ารายงานทางวิชาการ 

ท ารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของต่างประเทศ
แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 3 
น ารายงานการศึกษาเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ผู้บริหารรับทราบรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของต่างประเทศ 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) รายงานทางวิชาการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
ต่างประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประโยชน์ต่อประชาชน 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองการต่างประเทศ 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ : 3 บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ : ๑ ส่งเสริมช่องทางการรับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนและนักลงทุน
ชาวต่างชาติ 

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

ขอบเขต/ วิธีด าเนินการ : ด าเนินการเอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงาน : นายอภิชาติ นิลสนธิ                                     .โทรศัพท์   0 2502 6670 ต่อ 1205                                                                                                                       

๑. วัตถุประสงค์  
          ๑). เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

 2. วิธีการด าเนินการ รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 3. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 
รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด า เนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของนักลงทุนชาวต่างชาติที่
ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้ร้อยละ 80 

 ๔. ผลลัพธ์ (Outcome) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..……… ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ประเมินผล และการ
วิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลตัวเลข และหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร 
รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นในการบริหาร
และการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารงาน 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์   เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
     ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     ๓. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 
๒. หน่วยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการท างาน 
 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตาม 
                                     ข้อเสนอแนะ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไมใ่ช้งบประมาณ / ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน ……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :   ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบว่าหน่วยรับตรวจได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง และทันกาล 

๒. วิธีการด าเนินการ   
     ๑. วางแผนการตรวจสอบ 
     ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ) 
     ๓. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอรายงานฯ ต่อผู้บริหาร 
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจตาม
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานการด าเนินงาน  
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล แก่ผู้บริหารทุกระดับ หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และแบบไม่เป็นทางการ  
ผู้ประสานงาน  : ....นางสาวกฤตพร  ใจโฮ้ง.......    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ไม่ดีให้ดีโดยมีเหตุผล การเพิ่มความเข้าใจตนเอง 
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และการน าการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. สร้างความสัมพันธภาพ 
     ๒. การตกลงการปรึกษา 
     ๓. การส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของผู้รับการปรึกษา 
     ๔. การวางแผนแก้ไขปัญหา 
     ๕. การยุติการปรึกษา  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าดา้น
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ระบบการใหค้ าปรึกษาและการถ่ายทอดความรูม้ีประสิทธิภาพ ผูร้ับค าปรึกษาน า
ค าปรึกษาไปปฏิบัตไิด ้

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. สรุปผลรายงานการให้ค าปรึกษาน าเสนอผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
๒. แบบขอรับการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting Services)  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ให้หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจโดยการแจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิว
อาร์โค๊ต (แบบ Google form)  
ผู้ประสานงาน  : ...........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา..........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 

***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านความเชื่อม่ันของการตรวจสอบ และการ 
         บริการให้ค าปรึกษา  
     ๒) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการตรวจสอบภายใน 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) แจกแบบฟอร์ม หรือสแกนคิวอาร์โค๊ต (Google form) 
      ๒) หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจ 
     ๓) สรุปผลและรายงาน 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๕) 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
๒. กลุ่มตรวจสอบภายในน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
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 แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
                                     ส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา................    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
         ส านักงาน ป.ป.ท.  
     ๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ศปท.  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมส านักงาน ป.ป.ท.  

บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส่งรายงานผลให้กับ ศปท. ด าเนินการต่อไป 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน โดยการเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้น หรือสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดขึ้น เป็นต้น 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สุนา...........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน  

๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑. ผู้ตรวจสอบภายในสมัครเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกตามหลักสูตรที่ก าหนด 
     ๒. ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น  
 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

๑. จ านวนชัว่โมงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ค่าเป้าหมาย ๓๐ ชม./คน/ปี 
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)   

๑. มีการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 
๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ด้านการตรวจสอบที่หลายด้านสามารถปฏิบัติงานได้เพ่ิมข้ึน 
๓. รายงานองค์ความรู้ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน..........กลุ่มตรวจสอบภายใน....................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : กิจกรรมการจัดท าแผนและพัฒนาตามแผนพฒันาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ๑. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปี 
                                             ๒. ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ผู้ประสานงาน  : ........นางสาวกาญจนา  วงศ์สนุา.........    เบอร์โทรศัพท์  ๑๗๐๔ 
*****************************************************************************************************
๑. วัตถุประสงค์   
     ๑) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ที่น ามาพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายใน      
     ๒) เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
     ๓) เพ่ือลดความผิดพลาดและลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. วิธีการด าเนินการ 
     ๑) ศึกษาหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องอบรมพัฒนาความรู้ 
     ๒) ส ารวจบุคลากรว่า มีความรู้ ความช านาญด้านใด และควรจะได้รับการพัฒนาความรู้ด้านใด 
     ๓) พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ใน 
         แผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงาน ป.ป.ท. มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
     ๔) ให้ผู้ตรวจสอบภายในสมัครหรือเข้าร่วมอบรม หรือร่วมโครงการฯ ตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม 
         ตรวจสอบภายใน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

๑. มีแผนพัฒนาบคุลากรกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าป ี
๒. การบริหารจดัการภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  

          ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรฯ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
ในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา 2 : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : สร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. ให้กับบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์ /นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง โทรศัพท์ 1921, 1922. 

1.วัตถุประสงค์  

1.    เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน ป.ป.ท. 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน ป.ป.ท.   
๒.  วิธีการด าเนินการ  

      1) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 
      2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
โครงการการประชุมเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริต 
ในภาครัฐ ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท 

ส านักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ       
ส านักงาน ป.ป.ท.  

แผนปฏิบัติการเรื่องที่  5 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา 1  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : สร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
ผู้ประสานงาน : นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์ /นางสาวอัมมรรัตน์ หุ่นทอง โทรศัพท์ 02 502 6670 ต่อ 1921, 
1922. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

     เพ่ือให้บุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบ                         
ธรรมาภิบาล    
๒.  วิธีการด าเนินการ  

      1) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ท. ให้ความตระหนักและ
ความส าคัญในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
      2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ท.  
 

ส านักงาน  ป.ป.ท.  มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐก าหนด  

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการไปถูกต้องตามกฎหมาย 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวปรินทร์ธาดา กลิ่นขจร   เบอร์โทรศัพท์ 4๓๑๓ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน 
๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดประชุมคณะกรมาร ป.ป.ท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ
เตรียมการในการจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ให้ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการประชุม 

เพ่ือให้การเชิญประชุม การออกระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการประชุม 
เอกสารประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน 

กิจกรรมที่ 2 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือวาง
แผนการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

1.สามารถประเมินสถานการณ์เพ่ือวางแผนการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีมีเรื่องเร่งด่วน ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ผู้อ านวยการกองบริหารคดี 
มอบหมาย 
2. เรื่องที่เสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๑  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือแจกจ่ายไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องภายในกองบริหารคดี 
ผู้ประสานงาน  : นางสาวปรินทร์ธาดา กลิ่นขจร เบอร์โทรศัพท์ 4๓๑๓ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานคณะกรรมการ กองบริหารคดี 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือรวบรวมกรณีศึกษาที่
ผ่านมา จากการอ านวยการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ท.  

มีร่างคู่มือกระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กิจกรรมที่ 2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ และผู้ที่ประสานงานในการจัดระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท ารคู่มือการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

ผู้ปฏิบัติงานในกองบริหารคดี สามารถน าคู่มือดังกล่าว ไปใช้ใน
การอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome) กระบวนการอ านวยการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองบริหารคดี 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมจัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการพัฒนา ๑  : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มี
สมรรถนะสูง 

งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน  

ผู้ประสานงาน  : นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ         โทรศัพท์    ๑๙๐๘  

***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 

๒.  วิธีการด าเนินการ  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 
สามารถรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกล่าวหา เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล 
และส่งต่อ หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกตามท่ีร้องขอ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

กิจกรรมที่ 2 
จัดท ารูปเล่มคู่มือกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน  

 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) มีคู่มือกระบวนงานการรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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แบบกิจกรรม/ 
แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

หน่วยงาน กองบริหารคดี 
 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : พัฒนาระบบฐานข้อมลูเรื่องกล่าวหารอ้งเรียน และการปกปิดข้อมลูผู้กลา่วหา  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 4  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใหร้วดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา ๒ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
งบประมาณ  : …………..………..…………..…………ไม่ใช้งบประมาณ ……………………..…………..……..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :   ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคดีใหม้ีความถูกต้องเป็นปจัจุบนั  
ผู้ประสานงาน  : นางสาววรรณเพ็ญ คงทอง และ นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภมูิสริิ         โทรศัพท์    ๑๙๐๘  
 

๑. วัตถุประสงค์   
 ๑.๑ เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านคดีที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 ๑.๒ พัฒนา/ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในส่วนข้องผู้ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลของผู้กล่าวหา เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจในการด าเนินการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว 
 ๑.๓ สามารถน าข้อมูลในฐานข้อมูลด้านคดีไปวิเคราะห์และประมวลผลสถานการณเ์รือ่งร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรฐั
ว่ากระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตในภาครัฐ 

๒.  วิธีการด าเนินการ   
 ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารคดี ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยบันทึก
ข้อมูลจากเอกสาร หรือจากการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของผู้กล่าวหาให้เป็นความลับ ส าหรับผู้กล่าวหาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลสว่นตัว 
เช่น การสร้างรหัสประจ าตัว  
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
การปรับปรุงฐานข้อมูลดา้นคดีของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ในระบบบรหิารคด ี

 
เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
และเป็นปจัจุบัน เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดท าทะเบียนและรหสัส าหรบัการ
ปกปิดข้อมูลของผู้กล่าวหาท่ีไม่ประสงค์
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

 
๑. สามารถคุ้มครองข้อมูลของผู้กล่าวหา สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการ
ด าเนินการ 
๒. สามารถค้นหาข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้จากการจัดท าทะเบยีน และรหัสประจ าตัว 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
 ๔.๑ ส านักงาน ป.ป.ท. มีฐานข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน  
เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อได้ 
 ๔.๒ ส านักงาน ป.ป.ท. มีทะเบียนฐานข้อมูลของผู้กล่าวหาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลสว่นตัว ส าหรับการค้นหา ตรวจสอบ
ข้อมูลคดีในเรื่องดังกล่าวได้ สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กล่าวหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ภาคผนวก 2 - 17 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : มาตรการส่งเสริมแนวทางการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก     
แนวทางการพัฒนาที่ :    2 สร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการจัดท ากิจกรรมภายใต้กรอบ 
แนวทางหรือหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวินัย               
ผู้ประสานงาน : นายเกษมสันต์ มณีวรรณ  โทรศัพท์  1107             . 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัย 

๒.  วิธีการด าเนินการ จัดท าแนวทางปฏิบัติในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
/แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาฯ /ติดตาม รวบรวม การจัดท ากิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดส านักงาน ป.ป.ท. /คัดเลือกกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ส่งส านักงาน ก.พ. 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
 
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการจัดท ากิจกรรม
ภายใต้กรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัย 
 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้รักษาวินัย 
 

 



ภาคผนวก 2 - 18 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท.             
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนาที่ :     2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ในทุกสายงาน ย่อมจะต้องมีกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด รวมทั้งก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
งาน ดังนั้น การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาย่อมต้องมีชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เป็นผลงานที่
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้อ่ืน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก ซึ่งจะช่วยในการ
พัฒนาคนและพัฒนางานของส านักงาน ป.ป.ท. ได้เป็นอย่างดี การรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและนอกหน่วยงานจึงมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้สามารถพัฒนาความรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนนิการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. ใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



ภาคผนวก 2 - 19 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท.  
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนาที่ :    2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

  จากการด าเนินการตามโครงการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างช่องทางส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. จึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งเนื่องด้วยบุคลากรในสังกัด
สามารถเข้าถึงและน าองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิธิภาพการปฏิบัติได้
เป็นอย่างด ี

๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนนิการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 

มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือ
ให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้งานเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 20 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงานเลขาธิการ 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก     
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ :  5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและบุคลากรเพ่ืองรองรับการเปลี่ยนแปลง     
แนวทางการพัฒนาที่ :     2 พัฒนองค์ความรุ้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรัรบการเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณ :        ไม่ใช้งบประมาณ                
ลักษณะ / วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการเอง                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร               
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐ์รินทร์ กรรณสูต   โทรศัพท์  1150 ,1153             
. 
***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์  

  ปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่มีระบบการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย และองค์ความรู้
เฉพาะด้าน เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ซึ่งบุคลากรในสังกัดส านักงานามารถน าความรู้ต่าง ๆ  เหล่านั้นมาประยุกต์หรือน ามาใช้ได้
โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละสายงาน ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือรวบรวมให้กับบุคลากรในสังกัดสามารเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ได้โดยสะดวก 

๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

การเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก 

มีการเชื่อมต่อข้อมูลการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากรในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับความรู้หลากหลายด้าน จากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความหลากหลายของข้อมูล เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
 



ภาคผนวก 2 - 21 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาระบบรายงานตดิตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้านคด ี
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๕  :  เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : มีการพัฒนาระบบรายงานตดิตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้
จ่ายงบประมาณด้านคด ีจ านวน ๑ ระบบ   
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอรโ์ทรศัพท์ 085 4857634 

*********************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคดีตามกรอบระยะเวลาตาม
ขนาดคดี เพื่อน าไปสู่การประเมินเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. 
     2) เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
คดีเพื่อน าไปสู่การคิดต้นทุนคดีส่งผลให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงาน 
     3) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
๒.  วิธีการด าเนินการ  
      1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดีเพื่อน าไปสู่การคิด
ต้นทุนคดีส่งผลให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคดีตาม
กรอบระยะเวลาตามขนาดคดี เพื่อน าไปสู่การประเมินเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. 
      2) หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดี โดย
น าเขา้ข้อมูลเข้าในระบบเป็นรายเดือน เพื่อน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. และการคิดต้นทุน
ต่อคดี ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านคดีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พร้อมท้ังรายงานผลเสนอผู้บริหารต่อไป 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการพัฒนาระบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผลการใช้จ่าย
งบประมาณด้านคด ี

เพื่อให้ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมนิ
เจ้าหน้าท่ี/พนักงาน ป.ป.ท. จัดท าต้นทุนต่อคดี เพื่อส่งผลให้ดา้น
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)        
    1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านคดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
     2)  ส านักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านคดีมี
ประสิทธิภาพ  
     3) เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การเปิดเผยข้อมลูแผน/ผลการปฏิบตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๕  :  เสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพองคก์รและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธกีารการด าเนินงาน : การจัดท าการประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและการจัดท าการประเมิน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site ส านักงาน ป.ป.ท.  
ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอรโ์ทรศัพท์  085 4857634 

****************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์  

     1) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ไดไ้ปใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

๒.  วิธีการด าเนินการ การจดัท าการประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณและการจดัท าการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และน ามาเผยแพร่ผ่าน web site ส านักงาน ป.ป.ท.  

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
การเปิดเผยข้อมลูการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณและการจดัท าการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

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

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
     1) ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2) ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณในปีถัดไป 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการติดตามความก้าวหนา้การด าเนนิงานตามแผนงานบูรณาการในระดบัพืน้ที่และการ
ด าเนนิงานของส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้า 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕  :  เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ลงพื้นที่ติดตามและประชุมรวมทั้งการจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนนิงาน 

ผู้ประสานงาน  : นางสาวพรหมพรรณ สายทองค า เบอร์โทรศัพท์ 085 4857634 

***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค ์ 

     1) เพื่อเร่งรัด ติดตาม ผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนที่ตั้งไว้ 
     2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแกไ้ขไดท้ันท่วงที   

๒.  วิธีการด าเนินการ  

      1) ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข 
      2) ประชุมร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
      3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
โครงการติดตามความก้าวหนา้การด าเนนิงาน
ตามแผนงานบูรณาการในระดบัพืน้ที่และการ
ด าเนนิงานของส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้า 

ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
4. ผลลัพธ์ (Outcome)  ก ากบั เร่งรัด ติดตามผลการด าเนนิงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานบรูณาการต่อต้านทจุริตและ
ประพฤติมิชอบและส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้าให้มีผลการปฏบิัติงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณเปน็ไปตามแผนที่
ก าหนดไว ้
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการพัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี   : ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แนวทางการพัฒนา  : ๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการด าเนินการส านวนคดีทุจริต 
งบประมาณ  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของ ไม่ใช้งบประมาณ  
หน่วยงาน กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ลักษณะ/ วิธี การการด า เนินงาน  : ด า เนินการลงข้อมูลส านวนคดี เ พ่ือ พัฒนาระบบการบริหารคดี   
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ผู้ประสานงาน  : นางอนิสา เวกอรุณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๖๔ ๖๔๐๑ 
************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
๑. ส ารวจคดีทั้งหมดภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
๒. ออกแบบตารางข้อมูลส านวนคดีโดยค านึงถึงการน าประโยชน์จากข้อมูลมาใช้ ซึ่งน าตารางสถิติของ กบค. สา
รบบคดี ของส านักงาน ป.ป.ท. มาเป็นตัวตั้ง และสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 
ถึงการเรียกใช้ข้อมูล  
๓. เมื่อออกแบบตารางข้อมูลส านวนคดีเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงข้อมูลส านวนคดีย้อนหลัง และทดสอบตารางว่าสามารถ
ใช้งานได้จริงหรือไม ่
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาระบบการบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ 

 
≥๒,๐๐๐ เรื่อง 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  ด าเนินการลงข้อมูลส านวนคดีเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารคดี กองปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ๒ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  :  การจัดท าแผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่   :  5  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการพัฒนา  :  2  พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน :  ด าเนินการเอง 
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุธาสิน ีเจริญสิทธิ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 2301 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
 การด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐนั้น  หากบุคคลนั้นมีต าแหน่ง  อ านาจหน้าที่  สังกัด  หรือเป็นต าแหน่ง 
ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานเช่นเดี ยวกัน   เมื่อมีการกระท าความผิดในเรื่องลักษณะเดียวกัน 
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีรูปแบบการกระท าความผิดในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ จะ
แตกต่างกันก็เพียงแต่มูลค่าความเสียหายเท่านั้น  ประกอบกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกอง
ป ร าบปรามกา รทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ  3  นั้ น  แต่ ล ะหน่ ว ย ง านจะมี กฎหมาย  ระ เบี ยบ  ขั้ น ตอนกา รปฏิ บั ติ 
ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถก าหนดขึ้นได้เองเพื่อใช้บังคับภายในหน่วยงานนั้น เนื่องจากมิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกันซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการต่าง ๆ  ดังนั้น หากได้มีการศึกษารูปแบบการกระท าความผิดใน
เรื่องที่มักเกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือตรวจสอบพบการกระท าความผิดเป็นจ านวนมาก แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนประทุษกรรม และ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้คดีบรรลุผลส าเร็จ  สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  ย่อมจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในเรื่องลักษณะเดียวกันแล้วจะสามารถน า
แนวทางดังกล่าวมาศึกษาและก าหนดแผนงานคดีได้ครบถ้วน  ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินคดีทุจริตในภาครัฐ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานฯ หรือมอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบ 
 2. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 3. คัดเลือกกรณีตัวอย่างคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดท าแผนประทุษกรรม  
 4. เสนอแผนประทุษกรรมต่อผู้อ านวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา ตามล าดับ 
 5. แจ้งเวียนส านัก/กองที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนประทุษกรรม 
คดีทุจริตในภาครัฐของ
รัฐวิสาหกิจ 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีตัวอย่างแผนประทุษกรรมคดีทุจริต 
ในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และบคุลากรของกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และ
ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถน าไปใช้เป็นตวัอย่างในการปฏิบัตงิานไต่สวนข้อเท็จจริง 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 มีตัวอย่างแผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท.เขต ๑.................... 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. กับหน่วยงานภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑  : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลกูจิตส านึก สรา้งการรับรู้ และ
พัฒนาระบบงานป้องกนัการทุจริตเชิงรุก  
แนวทางการพัฒนา ๑  : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ลงพื้นทีช่ี้แจงท าความเข้าใจใน บทบาท ภารกิจ อ านาจ หนา้ที่ ของศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แนวทางปฏิบัติที่ดี กบัหนว่ยงาน/จังหวัด ภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที ่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ
แนวทางปฏิบัตทิี่ดี อันเปน็รากฐานแห่งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ ศอตช. 

-  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสงักัด ภายใต้การด าเนนิงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรื่นเกิด
ประสิทธิภาพ  

๒.  วิธีการด าเนินการ ลงพื้นทีช่ี้แจงท าความเข้าใจใน บทบาท ภารกิจ อ านาจ หนา้ที่ ของศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แนวทางปฏิบัติทีด่ี กับหน่วยงาน/จังหวดั ภายในพื้นที่รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ 
 

ก าหนดผูรับผดิชอบเพื่อ วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ ของ ศอตช. ตามประเด็นทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าในตรงกัน และสามารถน าไปถ่ายทอดได้ในแนวทาง
เดียวกัน 

กิจกรรมที่ ๒ 
ลงพื้นที ่
 

ประสานกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด หรือหน่วยงานในพืน้ที่รบัผิดชอบ เพื่อให้
ค าปรึกษา ชี้แจง อธิบาย บรรยาย ร่วมอภิปราย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  

กิจกรรมที่ ๓ ทบทวน สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  

-  หน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหนา้ที่ ของ ศอตช. รวมถึงทราบ
แนวทางปฏิบัตทิี่ดี อันเปน็รากฐานแห่งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานของ ศอตช. 

-  การปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด ภายใต้การด าเนินงานของ ศอตช. เป็นไปอย่างราบรืน่เกิดประสิทธิภาพ  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท.เขต ๑.................... 

-  
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน/โครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดท าระบบแจ้งเตือน 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3  : บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  : เสริมสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งการทุจริตและป้องปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับการแจ้งเตือน
หน่วยงานของรัฐ   
ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ 
กรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / โครงการ /กิจกรรม 
- เพื่อให้มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ สง่ตอ่ให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม 
และแจ้งเบาะแส  
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับการแจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่
รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ระดมความคิดเห็น/การจัดท า 

ก าหนดกระบวนงาน/โครงการ และมอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อจัดท า
การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ตามคู่มือฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

กิจกรรมที่ ๒ 
การแจ้งเตือนเฝ้าระวัง 

การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกัน ระงับ ยบัยั้ง  
การแจ้งข้อมูลไปยังภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส 

กิจกรรมที่ ๓ 
การทบทวน สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  
 - มีข้อมูลการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ ให้เฝ้าระวัง จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในภาครัฐ กรณีที่
มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ในกระบวนงาน / โครงการ /กิจกรรม 

      - มีข้อมูลแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาครัฐ ส่งต่อให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบติดตาม และแจ้ง
เบาะแส  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน...............ส านักงาน ปปท.เขต ๑.................... 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมถอดบทเรียนคดีทุจริตในภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ……การระดมความคิดเห็นและจัดท าบทเรียนจากคดีทุจริตในภาครัฐ……...    

ผู้ประสานงาน  : ...นายนิติพล  ภูหงษ์........เบอร์โทรศัพท์........๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘.......................................... 

***************************************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์. 

- เพ่ือให้มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบ/ วิธีการ/
เทคนิค/ ข้อพึงระวัง/ข้อควรปฏิบัติ  

- เพ่ือให้ผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าส านวนคดี  
๒.  วิธีการด าเนินการ............................................................................................................................. ................... 
 ระดมความคิดเห็น ร่วมกันถอดบทเรียนจากคดีทุจริตในภาครัฐ เพ่ือจัดท าคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษ
กรรม คดีทุจริตในภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ระดมความคิดเห็น 

ก าหนดเรื่อง และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ถอดบทเรียน 

จัดท าคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรม คดีทุจริตในภาครัฐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
การทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ทบทวน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีคู่มือ/แนวทาง/แผนประทุษกรรมคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบ/ 
วิธีการ/เทคนิค/ ข้อพึงระวัง/ข้อควรปฏิบัติ รวมถึงผู้ท าส านวนคดีทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท าส านวนคดี  
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ส านักงาน ปปท.เขต ๓   

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การติดตามผลการด าเนนิการทางวินัยแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานต้นสงักัดด าเนินการ 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : ๒.พัฒนาและยกระดบัมาตรการก ากบัการลงโทษวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสทิธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  :    ๑.พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนนิการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.ก ากับการด าเนินการทางวนิัยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใชง้บประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการด าเนินงาน : หนังสือติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหนว่ยงานตน้สังกดั    

ผู้ประสานงาน  :           นางสาวฐาน์วิลัญช์ ค านึงเนตร   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๕ ๗๖๘๒ 

***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์  
    ๑. เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัมีการด าเนินการตรวจสอบวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา/รอ้งเรียนมีการกระท าผิดวนิัย
จริงหรือไม่ 
    ๒.เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกัดได้ลงโทษกับเจา้หน้าที่ของรัฐทีถู่กกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดวนิัยอย่างจริงจงั 

๒.  วิธีการด าเนินการ 
      ๑. ธุรการคดีจัดเก็บสถิติข้อมูลคดีของส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้หน่วยงานต้นสงักัดด าเนนิการ 
      ๒. นักสืบสวนสอบสวนเจ้าของคดีมีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด   
          ทุก ๓ เดือน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ติดตามผลการด าเนนิการทางวนิัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐของ
หน่วยงานต้นสังกัดในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติให้ส่งเร่ือง
ให้หน่วยงานตน้สังกัดด าเนินการ 

  มีการติดตาม ๑๐๐% ของเร่ืองที่มีมติคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานตน้สงักัดมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการลงโทษเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่กระท าผดิ 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน  ส านักงาน ปปท.เขต ๓   

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : การติดตามผลการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดตามมติชี้มูลความผิดของ    
                                     คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่   : ๒.พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  :    ๑.พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.ก ากับการด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

งบประมาณ  : …………..………ไม่ใช้งบประมาณ /ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน………………..……….……………. 

ลักษณะ/วิธีการด าเนินงาน : หนังสือติดตามจากผู้อ านวยการส านักงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด    

ผู้ประสานงาน  :           นางสาวฐาน์วิลัญช์ ค านึงเนตร   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘ ๕๔๘๕ ๗๖๘๒ 

***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์   
    ๑.เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลว่ากระท าผิดวินัย 
    ๒.เพ่ือให้มีการบังคับใช้ กฎหมายตามมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างจริงจัง 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
      ๑. ธุรการคดีจัดเก็บสถิติข้อมูลคดีของส านักงาน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลให้หน่วยงานต้นสังกัด
ด าเนินการลงโทษทางวินัย 
      ๒. อนุกรรมการและเลขานุการ/พนักงาน ป.ป.ท.ผู้รับผิดชอบ มีหนังสือสอบถาม ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษ หลังจากมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
แล้ว ๖๐ วัน 

๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ติดตามผลการลงโทษทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

  มีการติดตาม ๑๐๐% ของเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีมติชี้มูล 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานต้นสังกัดมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิดและมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ส านักงาน ปปท.เขต 7 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 : ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนาและยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระดับประเทศให้เทียบเท่านานาชาติ  
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง          ผู้ประสานงาน  : นางสาวภัทรณัท  ปานมณ ีเบอร์โทรศัพท์  034 272 338 

*************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
1.๑ เพื่อทราบสถิติเร่ืองร้องเรียนและจ านวนคดีในแต่ละจังหวัดแต่ละปี 
๑.๒ เพื่อทราบสถิติเร่ืองร้องเรียนตามประเภทหน่วยงานแต่ละปี 
1.๓ เพื่อทราบสัดส่วนและกลุ่มของผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป  
1.๔ เพื่อศึกษาพฤติการณ์ในการทุจริต และระดับต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
๑.๕ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและวิธีการ รูปแบบ ลักษณะของการกระท าความผิดในการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตเฉพาะรูปแบบและวิธีการ 
1.๖ เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 
1.๗ เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการในการก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและการแจ้งเบาะแสร่วมกับหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต  
1.๘ เพื่อยกระดับงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อย่างเป็นมืออาชีพ 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
2.1 วางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการฯ  
2.๒ ประสานงานหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูล 
2.๓ จัดท าแบบส ารวจข้อมูล 
2.4 ด าเนินโครงการ...ดังนี้ 
2.5 จัดส่งแบบส ารวจข้อมูล และประสานงานหน่วยงาน เพื่อสอบถามและขอรับการสนับสนุนข้อมูล  
๒.6 ศึกษาข้อมูลการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร้องเรียนและการป้องกันการทุจริต 
2.7 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ สรุปผลการวิเคราะห์ 
2.8 จัดกิจกรรม โครงการ มาตรการตามหัวข้อ 
- วิเคราะห์ผู้แจ้งเบาะ กลุ่มผู้แจ้งเบาะ เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มผู้แจ้งเบาะแสเป็นกลุ่มใด เพื่อจัดโครงการให้ความรู้ในการร้องเรียนอย่ างมีประสิทธิภาพและ
จัดท าแบบส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการร้องเรียน 
- วิเคราะห์ผู้ถูกกล่าวหา เพื่อทราบกลุ่มของผู้ที่กระท าความผิด เพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อเช่ือมโยงสาเหตุในการกระท าความผิด 
- วิเคราะห์หน่วยงานที่มีการกระท าการทุจริต และพิจารณาถึงความเสี่ยงในการทุจริตในกระบวนการท างาน เพื่อจัดท ามาตรการร่วมกับหน่วยงาน
ดังกล่าวในการป้องกันการทุจริต โดยจัดท ามาตรการเพื่อให้พฤติกรรมในการทุจริตเรื่องเดิมหมดไปและประเมินความเส่ียงพฤติกรรมกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 
- วิเคราะห์พฤติการณ์ในการกระท าการทุจริต เพื่อทราบข้อมูล ลักษณะและรูปแบบประกอบการจัดท าแผนและมาตรการป้องกันการทุจริต 
- วิเคราะห์สถิติจังหวัดที่มีการะท าการทุจริต เพื่อจัดกิจกรรมโครงการโดยเร่งด่วน 
2.9 สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
2.10 น าผลการวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมโครงการตามบริบทแต่ละพื้นที่  และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลการทุจริต  เช่นการฝึกอบรมในด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในความรับชอบของ เขต 
๗ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมและโครงการในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้เข้าใจสาเหตุที่ท าให้ปัญหาเกิดขึ้น และสามารถน าไปศึกษาแนวทาง มาตรการที่จะใช้
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลอย่างเป็น ขั้นตอน เป็นการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

1. มีฐานข้อมูลรูปแบบพฤติการณ์ในการทุจริตตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่ในความรับชอบของ เขต ๗  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การก าหนดกิจกรรมและโครงการในการแก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
2. สามารถพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  มีข้อมูลการกระท าทุจริตในพื้นที่เพื่อจัดท าแผนมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 



ภาคผนวก 2 - 32 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : การพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2  : พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา ๑  : พัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินการทางวินัย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
1.1  เพ่ือก าหนดและปรับปรุงขั้นตอนวิธีการด้านการด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
1.2 เพ่ือเสริมสร้างการบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
๒.  วิธีการด าเนินการ ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานพัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับ
การลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาและยกระดับมาตรการก ากับการลงโทษวินัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 2 - 33 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 
 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 3   : บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา ๒  : บูรณาการประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
งบประมาณ  : ไมใ่ช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง  
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ และเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ ส านักงาน ปปท. เขต 7 จึง
ได้ก าหนดจัดคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 - 34 
 

 

แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 
ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ  : กิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 4   : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา ๓ : พัฒนานวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริตและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง 
***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากในปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตต้องใช้ความรวมเร็ว เพ่ือให้ทันต้อ
อายุความที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้นส านักงาน ปปท.เขต 7 จึงได้ก าหนดจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินคดีได้
อย่างรวอเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส 
๒.  วิธีการด าเนินการ 
ด าเนินการเอง           
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
จัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี
ให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

มีระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส  ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
๔. ผลลัพธ์ (Outcome)  การพิจารณาวินิจฉัยชี้มูลทางอาญาและวินัยมีความรวดเร็ว แม่นย า 
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แบบกิจกรรม/การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 

 

ชื่อกิจกรรม/การด าเนินการ : การจัดการความรู้ (Knowledg managment : KM) ของส านักงาน ป.ป.ท.เขต 7  
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization)  
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 5 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการพัฒนา   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
งบประมาณ  : ไม่ใช้งบประมาณ  
ลักษณะ/วิธีการการด าเนินงาน : ด าเนินการเอง 
 ***************************************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรม 
1.2 เพ่ือบุคลากรมีช่องทางในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
1.3 เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๒.  วิธีการด าเนินการ ภายในองค์กร 
๓. กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ 
สร้างองค์ความรู้และจัดเก็บองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 

เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)   
บุคลากรมีช่องทางในการเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 

 
 


