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คํานํา 

 
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  จัดทําขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของสํานักงาน ป.ป.ท. 
โดยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา)
รวมท้ังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  
(พ.ศ. 2556-2560) สู่การปฏิบัติ  โดยให้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2547  ได้กําหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนํานโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินไปประกอบการกําหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให ้
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงาน ป.ป.ท. ขอขอบคุณท่ีให้การสนับสนุนและ 
ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีฉบับนี้จนสําเร็จ  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
แผนปฏิ บัติราชการสี่ ปีฉบับนี้  จะใช้ เ ป็นกรอบ แนวทางท่ีสําคัญในการปฏิ บัติราชการ 
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ท. ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานงาน ป.ป.ท. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอันจะ 
เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(สํานักงาน ป.ป.ท.)   
 

1. วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

 
  ความหมายของวิสัยทศัน ์  

 ขับเคลื่อน หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการ
กํากับ ติดตามตรวจสอบและผลักดันให้ส่วนราชการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และมี
มาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง 

จัดการปัญหาการทุจริต หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการ
ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการมีมาตรการในการ
ป้องกันเพื่อปิดโอกาสและยับย้ังการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ยั่งยืน  หมายถึง การมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยขจัดปัญหาเก่า ยับย้ังปัญหาใหม่ ปิดโอกาสการทุจริต 

 

2. พันธกิจ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน 

 

๑. พัฒนากลไกการดําเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการทางวินัย 
    ให้มีประสิทธิภาพ     
๒. ลดโอกาสและยับย้ังการทุจริต         

         ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
๔  พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ                                    
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 



๒ 

 

3.  ค่านิยมร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission) 
 

P : Proactive   =  ทํางานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธ์ิอย่างมืออาชีพ 

A :  Accurate   =  ทํางานด้วยความถูกต้อง 

C :  Clear    =  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม 

C :  Challenge =  ท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
                              และการบังคับใช้กฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
                              ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 
                              ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กร 
                              สมรรถนะสูง 
 

 



๓ 

 

                   แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี สาํนักงาน ป.ป.ท. สอดรับกบันโยบายรฐับาล/นโยบายความมั่นคง/นโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม/ยุทธศาสตร์ชาต ิ
        ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่ ๒ พ.ศ. 2556-2560 
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บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน 
ในการต่อต้านการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ 

 

ปิดโอกาสการทจุรติ 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 

พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมอื
เพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

เชิงรกุ 

 

แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และเป็นธรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม 
การทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน                              
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

 

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
และปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

สร้างเครอืข่ายเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจรติให้มีความเข้มแข็ง 

 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม             
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 

ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 
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นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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5. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สาํนักงาน ป.ป.ท (พ.ศ. 2559-2562) กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ กับแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงาน ป.ป.ท. 
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บูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงาน 
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย

ในประเทศ 

ปลกูและปลกุจติสํานกึการต่อต้าน 
การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

พัฒนาความร่วมมือกบัองคก์รต่อตา้นการ
ทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 

 

เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการตอ่ตา้น          
การทจุริตใหก้บับคุลากรทกุภาคสว่น 
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๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ                        

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ป.
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 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม 

การทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน                              
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

 

เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน 
ในการต่อต้านการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ 

 

พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 

พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และ
เครื่องมือเพื่อสนับสนนุการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตเชิงรกุ 

แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และเป็นธรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 

กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
และปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

สร้างเครอืข่ายเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 

ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 

 

นโ
ยบ

าย
คว

าม
มั่น

คง
 นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

ปิดโอกาสการทจุรติ 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

 



๕ 

 

6. เป้าประสงค์ 
      เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังนี ้

เป้าประสงค์ท่ี ๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ  
                      รวดเร็ว และเป็นธรรม  
เป้าประสงค์ท่ี ๒. กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
                      และเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองใน     
                     หน่วยงานภาครัฐ 
 
เป้าประสงค์ที่ ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ  
                      รวดเร็ว และเป็นธรรม  
   ความหมาย :  
      - แก้ไข เพ่ิมเติม หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆ  
   ท่ีเกี่ยวข้อง 
      - บังคับใช้  หมายถึง กฎหมายต้องบังคับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและ 
   เสมอภาค 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒. กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
                      และเป็นธรรม 
   ความหมาย :  

- กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง  หมายถึง แสวงหา รวบรวม และ 
การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน ์     
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองใน     
                     หน่วยงานภาครัฐ 
   ความหมาย :  

- มาตรการทางวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผน และความประพฤติท่ีทาง  
    ราชการได้กําหนดไว้ ซึ่งมีท้ังข้อห้ามและ ข้อควรปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่า วินัยข้าราชการ โดย 
    ขอ้ห้ามหรือข้อควรปฏิบัติ ได้บัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   
    พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการควบคุมความ 
    ประพฤติของข้าราชการ 



๖ 

 

- มาตรากรทางปกครอง  หมายถึง  มาตรการต่างๆ ท่ี หน่วยงานทางปกครองหรือ 
    เจ้าหน้าท่ีของรัฐดําเนินการเพื่อให้คําสั่งทางปกครองบรรลุผล เป็นไปเพื่อให้คําสั่ง 
    ทางปกครองบรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 

 

เป้าประสงค ์
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมาย 
ติดตามทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๒.กระบวนการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว             
และเป็นธรรม 
๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเพ่ิมเติม
และบังคับใช้กฎหมาย 
๒.ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับ          
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนท่ีดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๔. ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครอง
ในหน่วยงานภาครัฐ 

 

กลยุทธ ์

๑. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังระบบ 
๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงทางอาญาและการตรวจสอบ 
    ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงาน 
    ภาครัฐ 

 



๗ 

 

เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ดังนี ้
เป้าประสงค์ท่ี ๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ที่ ๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
   ความหมาย : 

- ปิดโอกาสการทุจริต  หมายถึง เคร่ืองมือ กลไก มาตรการ แนวทางต่างๆ  
   ท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
เป้าประสงค์ที่ ๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   ความหมาย : 

- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ท.จะต้องกํากับ  
   ติดตาม ผลักดันให้ส่วนราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหา 
   การทุจริตในหน่วยงานของตนเอง 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต          
ในหน่วยงานภาครัฐ 
๒.จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีผา่นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

กลยุทธ ์

๑. เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

๗ 



๘ 

 

เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังนี ้
เป้าประสงค์ท่ี ๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
                    อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
เป้าประสงค์ที่ ๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต 
   ความหมาย : 

ปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม หมายถึง กระบวนการในการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม  
    ในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียหายของการทุจริต รวมถึง      
    การสร้างความรู้สึกให้ทุกภาคส่วนปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต  

 
เป้าประสงค์ที่ ๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
                    อย่างยั่งยืน 
   ความหมาย : 

- ภาคประชาสังคม หมายถึง ประชาชน กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและ 
             องค์กรต่างๆ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  
 

เป้าประสงค์ที่ ๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
   ความหมาย : 

- เครือข่ายเฝ้าระวัง  หมายถึง เครือข่ายการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส แจ้งข่าว 
   การทุจริต และพร้อมเป็นพยาน ประกอบด้วย ๕ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายภาค 
   ประชาชน  ๒) เครือข่ายภาครัฐ  ๓) เครือข่ายภาคธุรกิจ (ท้ังในและต่างประเทศ)   
   ๔) เครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน และ ๕) เครือข่ายเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนา และยกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์
๑.ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทุกภาค
ส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต 
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาค   
ประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
อย่างยั่งยืน 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของความสําเร็จในการ              
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์             
ปลูกจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต             
ในภาครัฐ 
๒.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม              
ในการต่อต้านการทุจริต 
๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังท่ีผ่าน            
การประเมินศักยภาพในการต่อต้าน           
การทุจริต 

 

กลยุทธ ์
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้าน  
    และปฏิเสธการทุจริต  
๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน 
    การทุจริต 
๓. ส่งเสริมให้สังคมมีมาตรการควบคุมและมาตรการลงโทษทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
 

๙ 



๑๐ 

 

 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังนี ้

เป้าประสงค์ท่ี ๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเคร่ืองมือเพื่อสนับสนุน 
                     การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป้าประสงค์ท่ี ๓. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตท้ังใน     
                      และต่างประเทศ 
 
เป้าประสงค์ที่ ๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุน 
                     การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
   ความหมาย : 

- กลไกการทํางาน หมายถึง มาตรการต่างๆ  คู่มือ ระบบงาน  มาตรฐานงาน  
   รวมท้ังเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
เป้าประสงค์ที่ ๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
   ความหมาย : 

- ระบบและช่องทางในการแจ้งเบาะแส  หมายถึง ระบบ หรือช่องทางท่ีสามารถ 
   ให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีระบบรักษาความลับของข้อมูลให ้
   มีความปลอดภัยสูงสุด 
 
เป้าประสงค์ที่ ๓. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน 
                      และต่างประเทศ 
   ความหมาย : 

- บูรณาการความร่วมมือ  หมายถึง การเชื่อมหรือประสานความร่วมมือกับ   
   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังใน 
   และต่างประเทศ 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

เป้าประสงค ์
๑. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 
๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๓.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตท้ังใน 
และต่างประเทศ 
 
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑. จํานวนพยานท่ีได้รับการคุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
กลไกและสร้างระบบการข่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน 
๔. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓.สร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยานให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย 
๔.สร้างสายลับการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. เสริมสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 
๖.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจสอบในการดําเนินการกับผู้กระทําผิด 

 
 



๑๒ 

 

 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ประกอบด้วย ๑ เป้าประสงค์ ดังนี ้

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล 
   ความหมาย : 
 - ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร หมายถึง ในการบริหารงานขององค์กร 

            จะประกอบด้วยหลักการสําคัญ คือ ระบบบริหาร คน งบประมาณ การบริหารจัดการ 
            ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลกร หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ 
    ท่ีจําเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน 

- การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    ของเจ้าหน้าท่ี และสามารถใช้ระบบข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



๑๓ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑.องค์กรผ่านการประเมินและตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด  
๒.ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.มีความเห็นสอดคล้องกับผล  
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๓.ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไก 
ระบบและกระบวนการในการทํางาน
ภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 
๔. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 
 

กลยุทธ ์
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์ท่ีมีสมรรถนะสูง 
๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนากลไก และรูปแบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการจัดการองค์กร    
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสุก 
 



๑๔ 

 

     7. แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน” 

ปลูกฝังทัศนคติ                           
ค่านิยมของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธและ

ต่อต้านการทุจริต 

แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และ

เป็นธรรม 

สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

พัฒนากลไก มาตรการ ประบวนการและ
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 

พัฒนาระบบและชอ่งทางการ          
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

กระบวนการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว            

และเป็นธรรม 

บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน         
ในการต่อต้านการทุจริตทั้งใน                   

และต่างประเทศ 

กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการ        
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

พัฒนาระบบบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร             
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นสากล 

 

พัฒนาประสทิธภิาพการป้องกนัและ
เสริมสร้างธรรมาภบิาล 

พัฒนาและยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสทิธภิาพการปราบปราม
การทุจริตและการบังคบัใช้กฎหมาย 

พัฒนาประสทิธภิาพองคก์ร 
เพิ่มขีดสมรรถนะองคก์รและ

บคุลากรเพื่อมุ่งสู่องคก์รสมรรถนะสูง 

ปิดโอกาสการทุจริต                        
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน        
ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม          
ในการต่อต้านการทุจริตอยา่งยั่งยืน 

ป
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รูปภาพแผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2559-2562 
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๑๕ 

 

8. เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

๑.ปลูกฝังทัศนคต ิค่านิยมของทุกภาคส่วน                  
ให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต 

- ร้อยละของความสําเร็จในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตาม
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

- ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเพ่ิมเติมและบังคับใช้
กฎหมาย 

๓.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม               
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน 

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย       
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

ตารางเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายในมิติท่ี ๑ ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 

 

 

มิติท่ี ๒ คุณภาพการให้บริการ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

๑.กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

- ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น                                                             
- ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนท่ีดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.   

๒.พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชัน 

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 

๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ             
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

- จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังท่ีผ่านการประเมินศักยภาพ                
ในการต่อต้านการทุจริต 

๔.บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน                
ในการต่อต้านการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 

- ระดับความสําเร็จในการบูรณาการความร่วมมือกับ              
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

ตารางเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายในมิติท่ี ๒  คุณภาพการให้บริการ 

 



๑๖ 

 

มิติท่ี ๓  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และ
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 

- จํานวนพยานท่ีได้รับการคุ้มครอง                             
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไกและสร้างระบบ
การข่าวให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพ                 
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

- ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการบังคับใช้มาตรการ              
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

๔.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน                     
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

- จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีผา่นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ตารางเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายในมิติท่ี ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 

 

มิติท่ี ๔ การพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็น
สากล 

- องค์กรผ่านการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพ          
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด                                     
- ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผล          
การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนากลไก ระบบและ
กระบวนการในการทํางานภายในสํานักงาน ป.ป.ท.             
- ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักงาน 
ป.ป.ท. 

ตารางเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายในมิติท่ี ๔  การพัฒนาองค์กร 

 



๑๗ 

 

9. เป้าหมายผลผลิต 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2559 
(แผน) 

ปี 2560 
(แผน) 

ปี 2561 
(แผน) 

ปี 2562 
(แผน) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
1. จํานวนเรื่องทุจริตท่ีได้รับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2.จํานวนหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 
 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
1. ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.มีความเห็นสอดคล้องกับ             
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
เรื่อง 
 

หน่วยงาน 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
2,300 
 

275 
 
 
 
 
90 

 
2,500 
 

275 
 
 
 
 
92 
 
 
 

 
2,700 
 

275 
 
 
 
 
94 

 
2,900 
 

275 
 
 
 
 
96 

                                 ตารางเป้าหมายผลผลิต 
 

 

๑0. เป้าหมายตัวช้ีวัด 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการ
ทุจริตและการบงัคับ
ใช้กฎหมาย 

 

๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับ
ใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

๑. ระดับความสําเร็จในการ
แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้
กฎหมาย 

- - 1 

เร่ือง 

1  

เร่ือง 

๒.กระบวนการตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 

๒.ร้อยละจํานวนเร่ืองร้องเรียน
ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น                                
๓.ร้อยละจํานวนเร่ืองไต่สวนที่
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.   

2,300 

 

500 

 

2,500 

 

500 

2,700 

 

500 

2,900 

 

500 

 



๑๘ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

 ๓. กํากับติดตามการบังคับใช้
มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

๔. ร้อยละจํานวนเร่ืองใน
ดําเนินการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองใน
หน่วยงานภาครัฐ 

50 60 70 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพ               
การป้องกันและ
เสริมสร้าง                      
ธรรมาภิบาล 

 

๑. ปิดโอกาสการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 

๑. ระดับความสําเร็จของ            
การพัฒนาประสิทธิภาพ                        
การป้องกันการทุจริต                  
ในหน่วยงานภาครัฐ 

5 5 5 5 

๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ
ให้บริหารงานด้วย                     
หลักธรรมาภิบาล 

๒.จํานวนหนว่ยงานภาครัฐ          
ที่ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

275 275 275 275 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๓ พัฒนา และ
ยกระดับกลไกภาคี
เครือข่ายภาค 
ประชาสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

๑.ปลูกฝังทัศนคต ิคา่นิยม
ของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต 

๑. ร้อยละของความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 

100 100 100 100 

๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน 

๒.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย           
ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

5 5 5 5 

๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวัง         
ที่ผ่านการประเมินศักยภาพ             
ในการต่อต้านการทุจริต 

5 5 5 5 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๔ พัฒนาระบบ 
กลไกการบริหาร
จัดการในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 

๑. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเคร่ืองมือ
เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เชิงรุก 

๑. จํานวนพยานที่ได้รับ           
การคุ้มครอง 

๒. ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนากลไกและสร้างระบบ
การข่าวให้มีประสิทธิภาพ 

8 
 

5 

 

10 
 

5 

10 
 

5 

 

10 
 

5 

๒.พัฒนาระบบ และ
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชัน 

๓.ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน 

5 5 5 5 

๓.บูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทัง้ใน     
และต่างประเทศ 

๔. ระดับความสาํเร็จใน
การบูรณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริต 

5 5 5 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๕ เพิ่มขีด
สมรรถนะองค์กร
และบุคลากร             
เพื่อมุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

 

พัฒนาระบบการบริหาร 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลสู่ความเปน็
สากล 

๑.องค์กรผ่านการประเมิน
และตรวจรับรองคุณภาพ       
การบริหารจัดการภาครัฐ 
รายหมวด  

3 3 3 3 

๒.ร้อยละของเร่ืองการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.             
มีความเห็นสอดคล้องกับผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

90 92 94 96 

๓.ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนากลไก ระบบและ
กระบวนการในการทาํงาน
ภายในสาํนักงาน ป.ป.ท. 

5 5 5 5 

๔. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายใน
สํานักงาน ป.ป.ท. 

5 5 5 5 

ตารางเปา้หมายตัวชี้วัด 



๒๐ 

 

๑1. กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์      
ที ่ ๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต
และการบังคบัใช้
กฎหมาย 

 

๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้
กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 

๑. ระดับความสําเร็จใน                  
การแก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้
กฎหมาย 

๑. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
ทุจริตคืน 

๒.กระบวนการตรวจสอบและ
ไต่สวนข้อเท็จจริง                         
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว                    
และเป็นธรรม 

๒.ร้อยละจํานวนเร่ืองร้องเรียน
ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น  

๓.ร้อยละจํานวนเร่ืองไต่สวนที่
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.   

 

๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและ
ไต่สวนข้อเท็จจริงทางอาญา และการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม                                                

๓. พัฒนาระบบสนบัสนุนการ
ปฎิบัติงานตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 

๓. กํากับติดตามการบังคับใช้
มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

๔. ร้อยละจํานวนเร่ืองใน
ดําเนินการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองใน
หน่วยงานภาครัฐ 

 

๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครอง
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์     
ที ่ ๒ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

 

๑. ปิดโอกาสการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 

๑. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพ                
การป้องกันการทุจริต                     
ในหน่วยงานภาครัฐ 

๑.เสนอมาตรการในการแก้ไขปญัหา
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ
ให้บริหารงานด้วยหลัก           
ธรรมาภิบาล 

 

 

๒.จํานวนหนว่ยงานภาครัฐที่
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 

 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์   
ที่ ๓ พัฒนา และ
ยกระดับกลไกภาคี
เครือข่ายภาคประชา
สังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

๑.ปลูกฝังทัศนคต ิคา่นิยม 
ของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธ 
และต่อต้านการทุจริต 

๑. ร้อยละของความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 

๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ความรู้แก่ทุกภาคส่วนในการสร้าง
จิตสํานึก ค่านิยมต่อตา้น และ
ปฏิเสธการทุจริต  

 

๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยนื 

๒.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย    
ภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 

๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง 

๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังที่
ผ่านการประเมินศักยภาพ                 
ในการต่อต้านการทุจริต 

๓. ส่งเสริมให้สังคมมีมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลงโทษ                
ทางสงัคมที่เข้มแข็ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์       
ที่ ๔ พัฒนาระบบ 
กลไกการบริหาร
จัดการในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 

๑. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเคร่ืองมือ
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชงิรุก 

 

๑. จํานวนพยานที่ได้รับการ
คุ้มครอง 

๒. ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนากลไกและสร้างระบบ
การข่าวให้มีประสิทธิภาพ 

 

๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ 
และเคร่ืองมือเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ         
๒. สร้างมาตรฐานการคุ้มครอง
พยานให้มีความรวดเร็วและ
ปลอดภัย                               
๓.สร้างสายลับการข่าวที่มี
ประสิทธิภาพ 

๒.พัฒนาระบบ และช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน 

 

๓.ระดับความสาํเร็จในการ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน 

 

๔. เสริมสร้างช่องทางในการแจง้
เบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน 

๓.บูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศ 

 

๔. ระดับความสาํเร็จใน
การบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริต 

๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบในการดําเนินการกับ
ผู้กระทําผิด 

 



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ี ๕ เพ่ิมขีด
สมรรถนะองค์กรและ
บุคลากร เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสู่ความเป็น
สากล 

 

๑.องค์กรผ่านการประเมิน
และตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
รายหมวด  

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ     
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์ท่ีมี
สมรรถนะสูง 

๒.ร้อยละของเรื่องการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีความเห็น
สอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

๓.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนากลไก ระบบและ
กระบวนการในการทํางาน
ภายในสํานักงาน ป.ป.ท. 

๓. พัฒนากลไก และรูปแบบ
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจ 

๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
บริการจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายใน
สํานักงาน ป.ป.ท. 

๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสุก 

 

                                                       ตารางกลยุทธ ์
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12. โครงการภายใต้แผนฎิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 
โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริตและการ
บังคับใช้กฎหมาย 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1 แก้ไขเพิ่มเติมและ
บังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 
--- โครงการ--- 
 

   
 
 
 
 

  

เป้าประสงค์ท่ี ๒. กระบวนการ
ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
1.2.1 โครงการปฏิบัติการพิเศษเชิงรุก
ทวงคืนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติศิรินาถ
จังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

เขต 8 

 
 
 
 

1,246,800 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

1.2.2 โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจ
เชิงรุกเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน
ของรัฐในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เขต 8 1,070,400 - - - 

1.2.5 โครงการพัฒนาระบบไต่สวน
ข้อเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท. 

ศทส. - 13,000,000 - - 

๑.๒.๗ โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
กระบวนการพัฒนากระบวนการไต่
สวนข้อเท็จจริง 

สลธ. - 187,500 - - 

1.2.๘ โครงการวิเคราะห์แบบแสดง
รายการทางการเงินเพ่ือประเมินการ
กระทําทุจริต 

สปท.3 - 242,000 - - 

๑.๒.๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. 
มาตรการฯ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 

กกม. - ๓,๙๓๙,๑๕๐ - - 
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โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

เป้าประสงค์ท่ี ๓. กํากับติดตามการบังคับ
ใช้มาตรการทางวินัยและปกครองใน
หน่วยงานภาครัฐ 
1.3.1 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “แนวทางการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2551 ร่วมกับพนักงานสอบสวน
ตํารวจภูธร ภาค 5 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559” 

 
 
 
 

เขต 5 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

185,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ปิดโอกาสการทุจริต               
ในหน่วยงานภาครัฐ 
2.1.1 โครงการศึกษารูปแบบการทุจริต
ในภาครัฐเก่ียวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารของ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

สปท. 4 

 

 

 

97,700 

 
 
 
 
 

169,400 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.1.2 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

เขต 8 - 658,000 658,000 658,000 

3.2.3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
งานกฎหมายเพ่ือลดการกระทําการทุจริต
ในภาครัฐ 

สปท. 2 200,000 - - - 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ
ให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.2.1 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment – ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

สคป. 

 
 
 

15,000,000 

 
 
 

9,240,000 

 
 
 

9,240,000 

 
 
 

9,240,000 
 

2.2.2 โครงการอบรมหลักการปฏิบัติ
ราชการท่ีดีจากคดีทุจริตในภาครัฐ 
 

เขต 9 - 360,000 360,000 360,000 
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๒๕ 

 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

2.2.3 โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ” 
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด
พิษณุโลก) 

เขต 6 - - - 364,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับ
กลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ที ่1 ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1.1 โครงการสํานักงาน ป.ป.ท. สัญจร
พบรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2559 – 
2562  

 
 
 
 
 
 
 
 

สปท. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘๐,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

204,000 

 

 

 

 

 

204,000 

 

 

 

 
 

 

 

204,000 

3.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์
คณะกรรมการ ป.ป.ท.และสํานักงาน 
ป.ป.ท. ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง 

สลธ. 666,000 666,000 666,000 666,000 

3.1.3 โครงการจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์สํานักงาน ป.ป.ท. 
 

สลธ. 298,500 - - - 

3.1.4 การจ้างผลิตสื่อโสตทัศน ์            
(CD-ROM/DVD 5) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์สํานักงาน ป.ป.ท. 

สลธ. 154,400 154,400 154,400 154,400 

3.1.5 โครงการแถลงข่าวและ
นิทรรศการผลงานสําคัญของสํานักงาน 
ป.ป.ท. ในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงาน 
ป.ป.ท. ปีท่ี 8-12 

สลธ. 148,500 148,500 148,500 148,500 

3.1.6 โครงการแถลงข่าวและ
นิทรรศการผลงานสําคัญของสํานักงาน 
ป.ป.ท. รายเดือนผ่านสื่อมวลชน 
(โครงการฝากข่าวเดือนละหน สื่อมวลชน
พบ ป.ป.ท.) 

สลธ. 102,600 - - - 
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โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท)  
2559 2560 2561 2562 

3.1.7 โครงการตัดข่าว (NEWS Clip) 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

สลธ. 90,000 90,000 90,000 90,000 

3.1.8 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา (เขตพ้ืนท่ี 1) 
เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เขต 1 50,000 - - - 

3.1.9 โครงการสํานักงาน ปปท. เขต 5 
เคลื่อนท่ีประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

เขต 5 135,000 - - - 

3.1.10 เครือข่ายคนรุ่นใหม่ต่อต้านภัย
คอร์รัปชัน 
 

เขต 8 64,500 - - - 

3.1.11 โครงการเยาวชนไทย ขจัดภัย
ทุจริตพิชิตคอร์รัปชัน 
 

เขต 4 500,000 - - - 

3.1.12 โครงการประชารัฐ ร่วมใจ 
ป้องกันภัยทุจริต 
 

เขต 7 - ๔๘๕,๗๒๐ - - 

3.1.13 โครงการการจัดจ้างผลิตและ 
ลงโฆษณาเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์
คณะกรรมการ ป.ป.ท.และสํานักงาน 
ป.ป.ท. ทางนิตยสารรายสัปดาห ์

สลธ. - 540,000 540,000 540,000 

3.1.14 โครงการจัดจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธผ์่านโปสเตอร/์แผ่นพับ
และเอกสารเผยแพร่ท่ีเก่ียวข้องกับ
สํานักงาน ป.ป.ท. 

สลธ. - 401,100 401,100 401,100 

3.1.15 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เครือข่ายตัวคูณประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่อต้านการทุจริต 

สลธ. - 160,000 160,000 160,000 

3.1.16 โครงการ ป้องกันการทุจริต 
ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน 
 

เขต 1 - 145,000 145,000 145,000 

3.1.17 โครงการ ค่ายสัมพันธ์ 
“เยาวชนไทยหัวใจสะอาด” 
 

เขต 1 - 378,000 378,000 378,000 
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โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

3.1.18 โครงการ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

เขต 5 - 375,000 - - 

3.1.19 โครงการสํานักงาน ป.ป.ท. 
เขต 5 เคลื่อนท่ีประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

เขต 5 - 100,000 - - 

3.1.20 โครงการ สัญจรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

เขต 3 - 1,200,000 1,800,000 2,400,000 

๓.๑.๒๑ โครงการคนรุ่นใหม่ หัวใจ
สุจริต 

เขต ๒ ๓๑๐,๐๐๐ - - - 

เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างย่ังยืน 
3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 

สคป. 

 
 
 
 

5,044,000 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

- 

3.2.2 โครงการเชิดชูเกียรติภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต           
คอร์รัปชัน เขตพ้ืนท่ี 8 

เขต 8 200,000 - - - 

3.2.๓ โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ในการต่อต้านการทุจริต 

เขต 1 - 175,000 175,000 175,000 

๓.๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

สคป. - ๔,๘๙๔,๐๐๐ ๔,๘๙๔,๐๐๐ ๔,๘๙๔,๐๐๐ 

เป้าประสงค์ที่ ๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการทจุริตให้มีความ
เข้มแข็ง 
3.3.1 สัมมนาเครือข่ายภาครัฐและภาค
ประชาชน เรื่องการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ประจําปี 2559 

 
 
 

เขต 8 

 
 
 

260,500 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

3.3.2 โครงการสัมมนาและสร้าง
เครือข่ายเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภายใต ้
คําขวัญ “คนโกงต้องไม่มีท่ียื่นใน
สังคมไทย” 

เขต 6 1,776,000 - - - 

 



๒๘ 

 

 
โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

3.3.3 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการ
ทุจริตเงินงบประมาณภายใต้สถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สนย. 2,500,000 - - - 

3.3.๔ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เขต 2 178,000 - 159 ,400 - 

3.3.๕ โครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

สคป. 3,986,000 - - - 

3.3.๖ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ
ฝึกอบรมสายข่าวสํานักงาน ปปท. เขต 2 
 

เขต 2 - 191,040 - - 

3.3.๗ โครงการบูรณาการความร่วมมือ     
ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง “ท้องถ่ินไทย            
ใสสะอาด” 
 

เขต 2 - - - 210,000 

3.3.๘ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(เยาวชนไทยต้านภัยคอร์รัปชัน) 
 

เขต 6 - 336,300 - - 

3.2.๔ โครงการ การเสริมสร้างการต่อต้าน
การทุจริตอย่างยั่งยนืภายในสถานศึกษา 

เขต 3 - 1,950,000 6,000,000 6,600,000 

๓.๒.๕ โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยร่วมใจ
ต้านภัยทุจริต 

เขต ๗ - ๓๓๒,๗๗๐ ๓๓๒,๗๗๐ ๓๓๒,๗๗๐ 

๓.๑.โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

สคป. - 591,000 591,000 - 



๒๙ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหาการทุจรติ 
 

เป้าประสงค์ที ่1. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเครื่องมือเพ่ือสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก 
4.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการคุ้มครองพยานสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 

สคป. 

 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

- 

4.1.2 โครงการยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน
ข่าวและการคุ้มครองพยาน 
 

สคป. 1,337,200 - - - 

4.1.3 โครงการระบบข้อมูลข่าวกรอง 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

ศทส. 15,650,000 - - - 

4.1.4 โครงการเครือข่ายผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

เขต 6 - 190,700 190,700 190,700 

๔.๑.๕ โครงการ “พัฒนาความร่วมมือในการ
คุ้มครองพยานสํานักงาน ปปท.เขต 4 
ร่วมกับภูธรภาค 4” 

เขต 4 - 640,000 640,000 640,000 

๔.1.๖ โครงการวิจัยฐานความคดิ ทัศนคติ
ของเยาวชนที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

สคป. 2,500,000 2,161,500 - - 

๔.๑.๗ โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการสร้าง
ความร่วมมือด้านการสบืสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง 
 

เขต ๗ - - ๖๐๐,๑๒๐ - 

๔.๑.๘ โครงการอบรมวิทยากรตัวคูณ          
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 
 

สคป. - 300,000 300,000 - 

๔.๑.๙ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
แหล่งข่าวด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

สคป. - ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ 

 
 



๓๐ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

เป้าประสงค์ที่ ๒.พัฒนาระบบ และช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจรติคอร์รัปชัน 
4.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการข่าว 

 
 
 

สคป. 

 
 
 

139,400 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

4.2.๒ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวใน
รัฐวิสาหกิจ 

สปท. 3 61,200 - - - 

๔.๒.๓.  โครงการ “สายลับ ปปท. เขต 4  
 รุ่นที่ 1” 

เขต 4 - 330,000 330,000 330,000 

4.2.๔ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพสายลับ 
ปปท. เขต 4 รุ่นที ่1” 

เขต 4 - 330,000 330,000 330,000 

เป้าประสงค์ที่ ๓. บรูณาการความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทั้ง
ในและต่างประเทศ 

4.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
สอบสวนเพื่อการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

เขต 3 

 

 

 

210,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.3.2 โครงการประสานเครือข่ายภาครัฐ
ร่วมเอกชนต่อต้านการทุจริตระหว่าง
ประเทศ และพิธลีงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิชาการและดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่าง
สํานักงาน ป.ป.ท. กับหน่วยงานเครือข่าย 

กตท. - 120,000 120,000 120,000 

๔.3.๓ โครงการประชุมต่อเนื่องของ
คณะทํางานติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต  (UNCAC) ครั้งท่ี 6 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กตท. 28๐,000 - - - 



๓๑ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

๔.3.๔ โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศตาม
อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (UNCAC) ครั้งท่ี5 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กตท. 280,000 - - - 

๔.3.๕ โครงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (UNCAC) สมัยท่ี6 ปงีบประมาณ
พ.ศ. 2559 

กตท. 420,000 - - - 

๔.3.๖ โครงการประชุมคณะทํางาน
ติดตามการปฏิบตัิตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (UNCAC) สมัยท่ี6ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กตท. 280,000 - - - 

๔.3.๗ โครงการประชุมคณะทํางานด้าน
การป้องกันการทุจริตและการประชุม
คณะทํางานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) สมัยท่ี6
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

กตท. 280,000 - - - 

๔.3.8 โครงการประชุมคณะทํางานด้าน
การป้องกันการทุจริตและการประชุม
คณะทํางานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) สมัยท่ี6
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

กตท. 280,000 - - - 

๔.3.9 โครงการประสานความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและด้านการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐระหว่างสํานักงาน ป.ป.ท. 
และกระทรวงการตรวจสอบแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กตท. 1,766,600 - - - 



๓๒ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

4.3.10 โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
และศึกษาดูงาน 

สปท. 2 - 12,000 - - 

๔.3.11 ประสานและบูรณาการ
หน่วยงานของรัฐด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

เขต 9 238,700 - - - 

๔.๓.๑2 โครงการประสานความร่วมมือ
พนักงานสอบสวนดา้นการดาํเนนิคดีทุจริต
ในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 

เขต 1 - 195,200 195,200 195,200 

๔.๓.๑3 โครงการประสานความร่วมมือ
พนักงานสอบสวนดา้นการดาํเนนิคดีทุจริต
ในภาครัฐเขตพื้นที่ 9 

เขต 9 - 199,200 199,200 199,200 

4.3.14 โครงการบูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ
ทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท. 

ศทส. 551,130 551,130 551,130 551,130 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กร
และบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหาร               
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความ                
เป็นสากล 
5.1.1  โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจัดทาํ
งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนย. 

 
 
 
 
 
 
 
 

450,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
 

- 

5.1.๒ โครงการสัมมนาเร่ือง นโยบาย
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสํานกังาน 
ป.ป.ท.  

สนย. 390,000 520,000 600,000 600,000 

5.1.๓ โครงการติดตามผลการดําเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

สนย. 418,400 - - - 

5.1.๔ โครงการระบบบริหารเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาคดีการทุจริต 

ศทส. 8,370,000 - - - 



๓๓ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

5.1.๕ โครงการสัมมนาเร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤต ิ
 

สลธ. 431,000 431,000 431,000 431,000 

5.1.๖ โครงการหลักการเขียนหนังสือ
ราชการ 
 

สลธ. 150,000 121,800 121,800 121,800 

5.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

เขต 2 126,000 - - - 

5.1.8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ทักษะสําหรับบุคลากรสํานักงาน ป.ป.ท. 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคม
อาเซียน 

กตท. 300,000 500,000 500,000 500,000 

5.1.9 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เขต 1 - 140,700 140,700 140,700 

5.1.๑0 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐานสาํหรับบุคลากร สํานักงาน ปปท. 
เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เขต 3 - 913,000 913,000 456,500 

5.1.๑1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง
การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐของเจ้าหน้าที่สาํนักงาน                
ปปท.เขต 1  

เขต 1 144,000 - - - 

5.1.12 โครงการฝึกพัฒนาทักษะนัก
สืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชพี  
 

สปท. 5 ๔๐,๐๐๐ 83,400 83,400 83,400 

5.1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เขต 9 - 348,900 - - 

5.1.14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่สาํนักปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 1 

สปท. 1 - 140,000 140,000 140,000 



๓๔ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

5.1.๑5 โครงการ พัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากร ปปท. เขต 1 
 

เขต 1 - 73,000 73,000 73,000 

5.1.16 โครงการ “การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืนเพือ่สนับสนุน
ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ท.” 

เขต 4 - 200,000 200,000 200,000 

5.1.17 โครงการ FAD Weekly ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กตท - 35,000 35,00 35,000 

5.1.18 โครงการ อบรม “ระเบยีบวา่ด้วยการ
รักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 

สลธ. - 53,600 53,600 53,600 

5.1.19 โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของสํานักงาน 
ป.ป.ท.” 

สลธ. - 53,600 53,600 53,600 

5.1.20 โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสาํนักงาน ปปท. เขต 5 แบบ
บูรณาการ(พีส่อนน้อง) ประจาํปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

เขต 5 - 130,000 - - 

5.1.21 โครงการ เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดา้นการสืบสวนสอบสวนและ
คอมพิวเตอร์แก่บุคลากร ปปท. เขต 3 

เขต 3 - 53,000 - - 

๕.๑.๒2 โครงการส่งเสริมบุคลากรในด้าน
การตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 
 

เขต ๗ - ๑๕๐,๐๐๐ - - 

5.1.23 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

ก.พ.ร. - 400,000 400,000 400,000 

5.1.๒4 โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

ก.พ.ร.  - 400,000 400,000 400,000 

5.1.๒๕ โครงการพัฒนาคลังเคร่ืองมือการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ
สํานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 

ก.พ.ร. - 1,000,000 - - 



๓๕ 

 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 

5.1.๒๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานดา้นการเงินการคลัง 
 

สลธ. 568,800 1,810,500 - - 

5.1.๒๗ โครงการพัฒนาข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ท.  
 

สลธ. - 3,622,600 3,622,600 3,622,600 

๕.๑.2๘ โครงการ “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ 
ป้องกันภัยการทุจริต เฉลิมพระเกียรต”ิ 
 

สลธ. - 100,000 100,000 100,000 

5.1.๒๙ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ป.ป.ท. ร่วมใจ ลดการใช้น้าํและพลังงาน
อย่างยั่งยืน 

สลธ. - 121,800 121,800 121,800 

๕.๑.๓๐ โครงการติดตามประเมินผล 
สํานักงาน ป.ป.ท. เขต ๑-๙ 
 

สนย. - ๓๐๐,๐๐๐ - - 

5.1.31 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 

ศทส. 45,000 45,000 45,000 45,000 

5.1.32 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Forensic and 
Investigation) 

ศทส. 500,000 500,000 500,000 500,000 

5.1.33 โครงการฝึกอบรมใช้งานระบบ
สํานักงาน (MS Office) 
 

ศทส. 203,200 203,200 203,200 203,200 

5.1.34 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและ
บํารุงรักษาเว็ปไซต ์
 

ศทส. 111,800 111,800 111,800 111,800 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

เป้าประสงค ์
๑. แก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้กฎหมายติดตามทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๒.กระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. กํากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและ
ปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา และยกระดับกลไกภาคี
เครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ 
การบริหารจัดการในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร 
และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

พนัธกิจ  ๑. พัฒนากลไกการดําเนินงานด้านกฎหมายและมาตรการทางวินยัให้มีประสิทธิภาพ                  ๒. ลดโอกาสและยับยั้งการทุจริต               ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
             ๔  พัฒนาระบบ และกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ               ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการสูค่วามเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และยั่งยืน 

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับความสําเรจ็ในการแก้ไขเพิ่มเติมและบังคับ
ใช้กฎหมาย 
 ๒.ร้อยละจํานวนเรื่องร้องเรียนได้รับการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
๓.ร้อยละจํานวนเรื่องไต่สวนที่ดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.   
๔. ร้อยละจํานวนเรื่องในดําเนินการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธภิาพการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครฐั 
๒.จํานวนหน่วยงานภาครฐัที่ผ่านการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กลยทุธ ์
๑.เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ 
๒. ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานดว้ย
หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์
๑.ปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
๒.ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงาน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์
๑.ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของทกุภาคส่วน 
ให้ปฏิเสธและตอ่ต้านการทุจริต 
๒.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม             
ในการต่อต้านการทุจรติอย่างยั่งยืน 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจรติให้มีความเข้มแข็ง 

ตัวชี้วดั 
๑. ร้อยละของความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
๒.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
๓. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังที่ผ่านการประเมิน
ศักยภาพในการต่อต้านการทุจริต 

 

กลยทุธ ์
๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน
ในการสร้างจิตสํานึกค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต  
๒. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเขม้แข็งของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
๓. ส่งเสรมิให้สังคมมีมาตรการควบคุมและ
มาตรการลงโทษทางสังคมที่เขม้แขง็ 
 

เป้าประสงค ์
๑. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และ
เครื่องมือเพื่อสนับสนนุการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 
๒.พัฒนาระบบ และชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจรติคอร์รัปชัน 
๓.บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสู่ความเป็น
สากล 
 

ตัวชี้วดั 
๑.องค์กรผ่านการประเมินและตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐัรายหมวด  
๒.ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
เบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีความเห็น
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
๓.ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนากลไกระบบและ  
๔. ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
สํานักงาน ป.ป.ท. 

 

กลยทุธ ์
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์ทีม่ีสมรรถนะสูง 
๒.สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓. พัฒนากลไก และรูปแบบการทํางานให้มี
ประสิทธภิาพและประสทิธิผลสูงสุด 
๔.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัภารกิจ 
๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อบรกิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.สร้างองค์กรแห่งความผาสกุ 
 

กลยทุธ ์
๑. ศึกษา วจิัย ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
๒. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวน
ข้อเท็จจริงทางอาญาและการตรวจสอบทรพัย์สิน 
ให้มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๓. พัฒนาระบบสนับสนนุการปฎิบัติงานตรวจสอบ
และไต่สวนข้อเทจ็จรงิให้มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบ กํากับ ติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 

 

ตัวชี้วดั 
๑. จํานวนพยานที่ได้รับการคุ้มครอง 
๒. ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนากลไกและสร้าง
ระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
๓.ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาชอ่งทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชนั 
๔. ระดับความสําเรจ็ในการบูรณาการความร่วมมอื
กับทกุภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริต 
 
กลยทุธ ์
๑. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ และเครือ่งมือ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพ 
๒.สร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยานให้มีความ
รวดเร็วและปลอดภัย 
๓.สร้างสายลับการข่าวที่มีประสทิธิภาพ 
๔. เสริมสร้างชอ่งทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชนั 
๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจสอบในการ
ดําเนนิการกับผูก้ระทําผิด 
 

13. ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด กลยุทธ ์


