
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

11. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
1. องค์กรชุมชนในระดับจงัหวัดเกดิการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง (อยา่งน้อยจงัหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกจิกรรมที่เกีย่วข้องมา บูรณาการร่วมกนั 
ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง

1. สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

2. ส านักงาน ป.ป.ช. 6
 โครงการ

3. ส านักงาน ป.ป.ท. 2
 โครงการ

4. กระทรวง พม. 1 
โครงการ

35,933,100 สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

261,131,300          

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการ
ออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิัล
แพลตฟอร์ม  
2. การพัฒนาช่องทางการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมี
ระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสอยา่งครบวงจร ให้ผู้
แจง้เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ
และความปลอดภยั ตลอดจนการจดัท าระบบให้มีการแจง้ผลการติดตามให้กบัผู้ร้องเรียน
หรือผู้แจง้เบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน 
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผล
ในทางปฏบิัติอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสร้างการรับรู้เกีย่วกบั
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมัน่และการมีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแส
จากภาคประชาชน
4. การแกก้ฏหมายที่เกีย่วข้อง เพื่อห้ามเจา้หน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกีย่วกบัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกนัการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และส่ือมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจา้หน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

1. ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 

โครงการ
2. ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจทิัล 1
โครงการ

3. ส านักงาน ป.ป.ช. 5
โครงการ

42,778,500 ส านักงาน ป.ป.ช. 4 
โครงการ

1,616,700             

BR1103 การพัฒนากระบวนการยติุธรรมที่
รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยติุธรรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กบัการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมแกป่ระชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกบัหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยติุธรรมได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกนั อยา่งรวดเร็วพร้อม
กบับูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมถึงการยกระดับการท างาน
บนฐานดิจทิัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนยข์้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data 
Center)
3. จ านวนเร่ือง/คดีที่เจา้หน้าที่เกีย่วข้องในกระบวนการยติุธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวน
ลดลง
4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กบัประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงาน ป.ป.ช. 13 
โครงการ

28,498,400 ส านักงาน ป.ป.ช. 
14 โครงการ

4,311,300             

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
 ไร้ผลประโยชน์

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกบัให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกีย่วกบัการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของเจา้หน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกดัหรือปฏบิัติงานอยู ่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการประพฤติมิชอบและ
ร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม 
วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกบัน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กบัหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1. ส านักงาน ป.ป.ท. 
และทุกส่วนราชการ 1 

โครงการ
2. ส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ก.พ. 2 

โครงการ
3. ส านักงาน ป.ป.ท. 4

 โครงการ

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

และส านักงาน ก.พ. 2 
โครงการ

ม่ใช้งบประมาณ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกดักัน้การทุจริต
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม
เพื่อยืน่ต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอืน่ที่ท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายใน
ปี ๒๕๖๕
3.  หน่วยงานเจา้ของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจดัการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล (ค.ต.ป.))

ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส านักงบประมาณ
ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน
ส านักงาน ก.พ.ร.
ส านักงาน ป.ป.ช.

ด าเนินการร่วมกนั 9 
โครงการ

ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2564 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

ด าเนินโครงการต่อเนือ่ง ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2565 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏริูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) เกดิการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการทีส่ าคัญ อย่างน้อย 2 ด้าน

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

1. ส่งเสรมิใหเ้ครอืขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมและมสี่วนรว่มในการปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน
ทอ้งทีข่องตนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตย์สุจรติตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

BR1101

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจงัหวดัเกดิกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที ่กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง (อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 5 เครือข่ำย)

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องมำ บูรณำกำรร่วมกนั ร่วมกบัส ำนักงำน ป.ป.ท.และส ำนักงำน ป.ป.ช. ด้ำน
กำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทุจริต

 - เกดิการประชุมแกนน าภาคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หารือแนวทางการด าเนินงาน 5 จงัหวดั (ปี 64) 
 - เกดิการประชุมแกนน าภาคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หารือแนวทางการด าเนินงาน  39 จงัหวดั (ปี 65)

ม.ค 64 - ม.ีค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

มีแผนงาน มาตรการ และกจิกรรมส าคัญ ทีม่ีการบูรณาการร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง ร่วมกบั ส านักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ๆ 
ในระดับพืน้ที่
 - ปี 2564  จ านวน 5 จงัหวดั 25 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 39 จงัหวดั 1,565 ต าบล

 

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64
ม.ค. 65 - ม.ีค. 65

มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกบัองค์การ หรือสถานสาธารณกศุลต่างๆ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช.  ป.ป.ท. 
มูลนิธต่ิอต้านการทุจริต ศูนย์คุณธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้องในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต

มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง ในพืน้ที ่รวมทัง้ การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสาธารณะ 
ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับต าบล 
 - ปี 2564  จ านวน 15 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 1,565 ต าบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคปราะชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ช่องทาง การแจง้เบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 
แนวทาง

 ม.ิย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทางทีป่ฏบิัติร่วมกนัในการเฝ้าระวงั ร่วมกบั ส านักป.ป.ท.  ม.ิย. 64 - ก.ย. 64

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่พฒันำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง

มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกทีเ่กีย่วข้อง อาทิ คณะกรรมการปฏรูิปด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ปี 2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - ม.ิย. 65



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถำบันพฒันำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101 โครงกำรป้องกนัและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี 
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน องค์กร
ชุมชนทีด่ ำเนินกำรป้องกนัและต่อต้ำน
กำรทุจริตในระดับจงัหวดั ปี 2564 
จ ำนวน 5 จงัหวดั ปี 2565 จ ำนวน 39 
จงัหวดั  
2. มีจ ำนวนต ำบลทีม่ีองค์กรชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกนัและต่อต่ำนกำรทุจริต
ในพืน้ที ่ปี 2564 จ ำนวน 25 ต ำบล ปี 
2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และเคร่ืองมือกำร
ป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำค
ประชำชน องค์กรชุมชน

วนัที ่1 มกรำคม 
2564 วนัส้ินสุด วนัที่
 30 กนัยำยน 2565

ปี 2564 จ ำนวน 
5,520,100 บำท 
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทุนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตแหง่ชำติ) ปี 
2565 จ ำนวน 
261,131,300 บำท 
(เสนอแผนงำน
บูรณำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2565 ต่อ 
สนง.ปปช.

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 
ปปช.

โครงกำรพฒันำแผน
ทีพ่ืน้ทีเ่ส่ียงต่อกำร
ทุจริตในประเทศไทย
อย่ำงมีส่วนร่วมของ
ประชำชน(โครงกำร
ต่อเนือ่งจำก
โครงกำรปักหมุดพืน้ที่
เส่ียงต่อกำรทุจริต)

1.เกดิฐำนข้อมูลทีม่ีกำรจดัเรียงและ
วเิครำะหข์้อมูลอย่ำงเป็นระบบเพือ่ใช้
ส ำหรับเจำ้หน้ำทีป่้องกนักำรทุจริต 
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงเครือข่ำย
ภำคประชำชน น ำไปใช้ในกำรแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริต
ทัง้ระดับของเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช.
 และภำคีเครือข่ำย ในประเด็นกำร
ทุจริตทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละพืน้ที ่ได้รับ
ข้อมูลทีพ่อเพยีงและมีประสิทธภิำพ
เสริมกำรท ำงำน ทัง้ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทุจริตทีเ่กดิขึ้นในอดีตและ
ปัจจบุัน รวมถึงกำรคำดกำรณ์กำรทุจริต
ทีอ่ำจเกดิขึ้นในอนำคต รวมถึงมีควำม
เข้ำใจในกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรทุจริตในประเด็นนัน้ ๆ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,250,800 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือทำง
ศำสนำเพือ่สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

1.เกดิควำมร่วมมือระหวำ่งศำสนำกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกนักำร
ทุจริต ในกำรส่งเสริมใหป้ระชำชนรับรู้
ถึงผลเสียจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร
 ต่อสังคม และต่อประเทศชำติผ่ำนทำง
ศำสนำ
2.เกดิกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิัติ
3.เกดิเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ในกำร
ป้องกนักำรทุจริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64               633,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS3 

MS1.2 

MS1.1  
MS1 

MS2 

MS3.1  
MS2.1 MS2.2  

MS2.3  

MS3.2  

MS4 MS4.2  

MS4.1  

MS1.1  
MS2.1 MS2.2  MS4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรเยำวชนไทย 
"ไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึงปัญหำ 
เข้ำใจและประพฤติปฏบิัติในประเด็น
กำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสียหำย
ร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนักใน
กำรปลูกฝังกระบวนกำรคิดแยกแยะ
ระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นกำรไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ 
4. เกดิกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจดักำรปัญหำไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ และขยำย
ผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             1,192,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2

โครงกำร STRONG –
 องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทุจริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,731,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS21. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุง่พฒันำองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวสิำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหก้ำ้วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง เข้ำกบั
สร้ำงควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหำกำร
ทุจริต รวมทัง้ร่วมกนัพฒันำชุมชนใหม้ี
ควำมเอือ้อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรม
และจติพอเพยีง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งผลใหก้ำรทุจริตเกดิได้ยำก
มำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวสิำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพอเพยีง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำง
วฒันธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำนทุจริต 
เกดิกำรพฒันำงำน ด้วยกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำร STRONG -
 จติพอเพยีงต้ำนทุจริต

1. ชุมชนมีจติพอเพยีงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุง่พฒันำชุมชนใหก้ำ้วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง เข้ำกบัสร้ำงควำมโปร่งใส กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่
รู้ปัญหำกำรทุจริต รวมทัง้ร่วมกนัพฒันำ
ชุมชนใหม้ีควำมเอือ้อำทรบนพืน้ฐำน
ของจริยธรรมและจติพอเพยีง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตในชุมชน
 ส่งผลใหก้ำรทุจริตเกดิได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยชุมชนจติพอเพยีงต้ำน
ทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำงวฒันธรรม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จติพอเพยีงต้ำนทุจริต เกดิ
กำรพฒันำงำน ด้วยกำรกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
พืน้ที่

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             4,297,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

โครงกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภบิำลในภำค
ธรุกจิเอกชน

1. คู่มือกำรพฒันำและส่งเสริมธรรมำภิ
บำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำรพฒันำและ
ส่งเสริมธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิัติในระดับพืน้ที ่จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง
ขยำยผลกำรพฒันำและส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำรปฏบิัติ
ในระดับพืน้ที ่ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64               530,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 ปปท.

โครงกำรขับเคล่ือน
กำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ
 63 ของรัฐธรรมนูญ
แหง่รำช อำณำจกัร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจำ้หน้ำทีภ่ำครัฐและ
ภำคประชำสังคมเข้ำร่วมกจิกรรมกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.  ไม่น้อยกวำ่ 1,395 
คน
เชิงคุณภำพ : เจำ้หน้ำทีภ่ำครัฐ และ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำท กำรมีส่วนร่วมในกำร
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63
 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2

โครงกำรเสริมสร้ำง
และพฒันำศักยภำพ
เครือข่ำยภำคประชำ
สังคมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร	        
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร มี
องค์ควำมรู้และผ่ำนกำรประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำม
มัน่คงของมนุษย์

โครงกำรทีม่ีกำร
ด ำเนินงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 23,000 
คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรเฝ้ำระวงักำร
ป้องกนักำรทุจริตคอรัปชัน่
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
มีทัศนคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
ได้แสดงพลังเชงิสร้ำงสรรค์ มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกนั
กำรทุจริตคอรัปชัน่
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน สำมำรถขบัเคล่ือนกจิกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และ
กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชัน่

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64           14,778,400 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1) จดัท ากฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการฟอ้งปิดปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จดัประชุมเพือ่รับฟงัความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปาก

  - ยกร่างกฎหมายทีอ่าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่เสนอจดัรับฟงัความคิดเหน็

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. - ธ.ค. 65

การแก้กฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือหา้มเจ้าหน้าทีข่องรัฐและหวัหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบคุคลทีแ่สดงความเหน็
หรือเปดิโปงเบาะแสเก่ียวกับการทจุริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law) ทีค่รอบคลุมทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสือ่มวลชน เพ่ือปกปอ้งคนทีอ่อกมาเปดิโปงหรือแสดงความเหน็โดยสุจริตต่อการทจุริต
คอร์รัปชัน่และเพ่ือสนับสนุนใหป้ระชาชนและเจ้าหน้าทีข่องรัฐร่วมเปน็หเูปน็ตา

สร้างการรับรู้เกีย่วกบักฏหมายฉบับนีใ้นวงกวา้ง เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

  - จดัประชุมเพือ่รับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากที่
    เหมาะสมและเป็นไปได้ทีจ่ะน ามาใช้ในประเทศไทย

  - สรุปผลการรับฟงัความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และ
    คณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พฒันาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านักงาน ป.ป.ช)

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจทิัลแพลตฟอร์ม เพือ่ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้
ง่ายทางอนิเตอร์เน็ต (ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบทีห่ลากหลายและมีระบบปกปดิตัวตนทีม่ีประสิทธภิาพและการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอยา่งครบวงจร ใหผู้้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชือ่มัน่ในเรื่องการเก็บรักษาความลับ
และความปลอดภยั ตลอดจนการจัดท าระบบใหม้ีการแจ้งผลการติดตามใหกั้บผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ

ม.ิย. 65 - ก.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ทีป่ระชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปดิเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทลั
แพลตฟอร์ม

จดัท าระบบปกปิดตัวตนเพือ่ใหผู้้แจง้เบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ และความปลอดภยั 
(ส านักงาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

ม.ีค. 65 - พ.ค. 65

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส อย่างครบวงจร ทัง้การเข้าถึงความปลอดภยั การจดัท าระบบ การแจง้ผลข้อมูลกลับ
ผู้แจง้ได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิัติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุรติทีม่ปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ(กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

การบงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการใหค่้าตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ใหม้ีผลในทางปฏบิตัิอยา่งจริงจังและมีประสิทธภิาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

MS1 

M
S1

.1
  

M
S1

.2
 

M
S2

.1
 

M
S2

.2
 

MS3 

M
S3

.2 
 

MS2 
MS4 

M
S3

.1
M

S4
.1

 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

จัดตัง้ศูนยข์้อมูล
ข่าวสารของราชการ
 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๔

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรอเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่น้อยกวำ่ ๖๐๐ 
หน่วยงำน  

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 380,000              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1 -

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอทุธรณ์ทีไ่ด้รับกำร
พฒันำ/ปรับปรุงใหเ้ป็นดิจทิัลเพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของประชำชน จ ำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 500,000              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1 -

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั โครงการศูนยก์ลาง
ข้อมูลเปดิภาครัฐ 
และส่งเสริมการ
เปดิเผยและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
 (Open Data) 
(สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของ
หน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำงข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (Open Data Platform) 1 
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800          โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 ด้ำนกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบที่
หลากหลาย

เป้ำหมำย : ประชำชนทัว่ไป,เจำ้หน้ำที่
ของรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำช่องทำงกำรแจง้เบำะแส
และข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ ์: ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

โครงการจัดท า
ระบบปกปดิตัวตนที่
มีประสิทธภิาพและ
การคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอยา่งครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจำ้หน้ำทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำระบบปกปิดตัวตนทีม่ี
ประสิทธภิำพและกำรคุ้มครองผู้แจง้
เบำะแส
ผลลัพธ ์: ประชำชนเกดิควำมเชื่อมัน่ใน
เร่ืองกำรเกบ็รักษำควำมลับ และควำม
ปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ)

โครงการพัฒนา
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลการติดตาม
เรื่องร้องเรียน

- ระบบเปิดเผยข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและ
คดี (เร่ืองทีอ่ยู่ระหวำ่งไต่สวน)
- ระบบแจง้ผลติดตำมกำรด ำเนินงำน
เร่ืองร้องเรียนและคดีที ่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. รับไวด้ ำเนินกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสือ่สารองค์กร)

การเผยแพร่ข้อมูล
การคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแส
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค.64 261,300              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS3.2

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักกฎหมาย)

กฎหมายปอ้งกัน
การฟ้องปดิปาก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยป้องกนักำรฟอ้งปิดปำก
ของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช. และคณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 275,400              MS4.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสืบสวนและกิจการพิเศษ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักคดี)

โครงการศึกษาและ
พัฒนากฎหมายเพ่ือ
สร้างมาตรการและ
กลไกในการบงัคับ
ใช้กฎหมาย การ
ปอ้งกันการถูก
ด าเนินคดี และหลัก
คิดการจัดท าร่าง
กฎหมายปอ้งกัน
การถูกฟ้อง
คดีอาญา (การฟ้อง
เพ่ือปดิปาก 
Anti-SLAPP Law) 
เพ่ือจัดท าร่าง
พระราชบญัญัติ
และแนวทาง
คุ้มครองสิทธพิยาน
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศ

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพฒันำและรูปแบบกำร
บังคับใช้กฎหมำยขององค์กรต่ำง ๆ ที่
เกีย่วข้อง รวมถึงกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ระบบกฎหมำยต่ำง ๆ ทีม่ีอยู่ในกำร
พฒันำงำนกฎหมำยป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมของคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช.
ผลลัพธ ์: กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พฒันำกำรปฏบิัติงำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 1,080,000            ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS4.1

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พฒันาระบบฐานข้อมูล ระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง)

บูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคดีทุจริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจทิัล (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบั
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

ม.ค. - ธ.ค. 64

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวงัการบังคับใช้กฏหมายของเจา้หน้าทีใ่น
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

จดัต้ังศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดบทลงโทษกบัหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานทีป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกบั
ส านักงาน ป.ป.ท.)

จ านวนเรื่อง/คดีทีเ่จ้าหน้าทีเ่ก่ียวข้องในกระบวนการยตุิธรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะ
การด าเนินงาน/คดีทีต่นรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากบั ติดตามการบริหารจดัการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่ ของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนับสนุนใหม้ีการใช้
มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนากระบวนการยุตธิรรมทีร่วดเรว็ โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีจุรติทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครอืขา่ย มสี่วนรว่มในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครฐั รวมทัง้รว่มด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปรง่ใสของกระบวนการยุตธิรรมอย่างมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็ เปน็ธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอือาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีีต่นรบัผิดชอบ 
   มจี านวนลดลง
4. นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพร่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ถึงขัน้ตอนกระบวนการยตุิธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตัง้แต่
ในกระบวนการออกกฎหมายทกุระดับและการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุิธรรมทกุขัน้ตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยตุิธรรมได้

เพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการยตุิธรรมในการด าเนินคดีทจุริตและประพฤติมิชอบทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ส่งเสริมใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อยา่งรวดเร็วพร้อม
กับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลัและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุริตใหเ้ข้าถึงง่าย และมีประสิทธภิาพ มีศูนยข์้อมูลต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ (Data
 Center)

ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกนัอย่างรวดเร็ว (ส านักงาน 
ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

นิติบคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหกั้บประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลทีก่ระท าความเสียหายใหก้บัประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธรุกจิของกระทรวงพาณิชย์ใหถู้กต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย)์



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนกระบวนกำร
ยุติธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค. 64 261,300              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต, ส ำนักงำน ป.ป.ช.ภำค 1-9 
และส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำ
จงัหวดั 76 แหง่)

โครงกำร STRONG-
จติพอเพยีงต้ำนทุจริต
 ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ จบัตำมอง 
และแจง้เบำะแส อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 3
 อ ำเภอ รวมไม่น้อยกวำ่ 231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกวำ่ 11,995 คน
ผลลัพธ ์:
1. ประชำชนมีวฒันธรรม ค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤมิชอบ (ตัวชี้วดัที ่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของภำพรวมกำร
ด ำเนินโครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

ต.ค.63 - ก.ย.64 28,237,100          ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS1.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักวจิยัและบริกำรวชิำกำรด้ำน
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริต)

โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้
เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำรส ำรวจควำม
เชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน ป.ป.ช.
ผลลัพธ ์: ส ำนักงำน ป.ป.ช. น ำข้อมูล 
ข้อคิดเหน็  และข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำรจดัท ำแผนกำร
พฒันำและปรับปรุง แกไ้ขกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. และกำรพฒันำ/
ปรับปรุงกำรปฏบิัติงำนเพือ่
ประสิทธภิำพและประสิทธผิลของกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติระยะที ่3 
และยุทธศำสตร์ส ำนักงำน ป.ป.ช.

8 เดือน 
(นับต้ังแต่วนัทีล่งนำม
ในสัญญำกำรจำ้งที่

ปรึกษำ)
(** คำดวำ่จะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กนัยำยน 2564)

1,050,000            แผนงำนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS1.2

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ด ำเนินกำรประสำน
กบัหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต อำทิ
เช่น ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ส ำนักงำน
ต ำรวจแหง่ชำติ เป็น
ต้น เพือ่รวบรวม
ข้อมูลกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดี

มีฐำนข้อมูลกำรก ำหนดขนำดของคดี 
และระยะเวลำกำรด ำเนินคดีของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS 2.1

จดัประชุมร่วมกนั
ระหวำ่งทีห่น่วยงำนที่
เกีย่วข้อง เพือ่หำรือ
และก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของ
คดี และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ได้แนวทำงร่วมกนัในกำรก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกลไกในกำรผลักดันกระบวนกำรจดัท ำ
มำตรฐำนกำรก ำหนดขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีทีเ่ป็น
มำตรฐำนเดียวกนัภำยใต้กรอบกฎหมำย
 ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกฎหมำยหรือระเบียบทีก่ ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำในกำรด ำเนินคดี 
ทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรด ำเนินคดี
ทุจริตใช้เป็นหลักในกำรปฏบิัติงำนไปใน
ทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

โครงกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนปรำบปรำมกำร
ทุจริต

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยใหร้วมระบบ
ย่อยใหเ้ป็นระบบเดียว
- น ำ Digital Signing ใช้งำนในระบบ
สำรสนเทศด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว้งเงินงบประมำณ MS2.2

จดัท ำกลไกในกำร
ผลักดัน โดยอำจจะ
อยู่ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำน 
เพือ่หำรือ และมีมติ
ร่วมกนั อนัจะน ำไปสู่
กระบวนกำรในกำร
จดัท ำกำรก ำหนด
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดีทีเ่ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึง
ในกำรผลักดัน
ดังกล่ำวเกีย่วข้องกบั
กระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะ
ใหส้ ำนักกฎหมำยเข้ำ
มำร่วมเป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร
ด ำเนินกำรจดัท ำ/
แกไ้ขกฏหมำยหรือ
กฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำใน
กำรด ำเนินคดีใหเ้ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏ
หมำย

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักบริหำรงำนกลำง)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงกำรพฒันำ
ปรับปรุงกำร
เชื่อมโยงข้อมูล

- ปรับปรุงกำรเชื่อมโยงข้อมูลในส่วน
ของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด , ส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน , ส ำนักงำนกจิกำร
ยุติธรรม และส ำนักงำนศำลยุติธรรม
- ปรับปรุงกำรเชี่อมระบบฐำนข้อมูลใน
ส่วนของส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ และ
ส ำนักงำน ปปง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว้งเงินงบประมำณ MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

3. โครงกำรพฒันำ
ระบบฐำน
ข้อมูลคดีทุจริต

- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล กบัส ำนักงำน
อยักำรสูงสุด ส ำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน ส ำนักงำนกจิกำรยุติธรรม และ
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม
- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล กบัส ำนักงำน
ต ำรวจแหง่ชำติ และส ำนักงำน ป.ป.ง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว่งเงินงบประมำณ MS2.3

MS2.5

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยุติธรรม วำ่ได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ หรือไม่
 อย่ำงไร

รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทีย่ังไม่มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ ให้
ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จ

ประสำนและแนะน ำแนวทำงทีเ่หมำะสม ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม
แจง้ใหส้ ำนักงำน 
ป.ป.ช. ทรำบวำ่ได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ แล้ว

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรปฏรูิป
ประเทศ

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกำรขัดกนัแหง่ผลประโยชน์)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

โครงกำรสัมมนำเพือ่
เพิม่ประสิทธภิำพใน
กำรด ำเนินคดีอำญำ
ทีค่ณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.มีมติชี้มูล 
ระหวำ่งหน่วยงำนที่
เกีย่วข้อง

ผลผลิต : จดัอบรมหรือสัมมนำ
ผลลัพธ ์: 
1. บุคลำกรมีทักษะ และควำมรู้ในกำร
ไต่สวนข้อเท็จจริง และกำรด ำเนิน
กระบวนพจิำรณำในศำลซ่ึงมีเขตอ ำนำจ
พจิำรณำคดีทุจริตเพิม่มำกขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องในกำรด ำเนินคดี
ในศำลในคดีทีค่ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนินคดีในศำลโดย
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธภิำพยิ่งขึ้น

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000            ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS3.1

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1) จดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กบัหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลเป็นล ำดับแรก ภำยในปี 2564
   - มีแนวทำงกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีข้อเสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เสนอเข้ำคณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเห็นเกีย่วกบัวิธีกำรประเมิน“สัตบุรุษ” ให้กบัองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและองค์กรที่มีหน้ำที่จดัท ำ
ประมวลจริยธรรม
   - มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบักำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ใช้วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐที่ปรับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”ของส่วนรำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยงัส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64

มีการบรหิารบุคคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบัญญตั ิพรอ้มกับให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”
   - มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 หน่วยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่”
   - มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปรง่ใส ไรผ้ลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรฐัทุกคนไม่รบัของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มีการบรหิารบุคคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบัญญัติ พรอ้มกับให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่บัญชีทรพัยส์ินและหน้ีสินของเจา้หน้าที่ของรฐัต่อหัวหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดหรอืปฏิบัติงานอยู ่เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรฐัจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรฐัในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรฐั

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัทุกคนไม่รบัของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัตหิน้าที ่(No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรม
ปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบัติ
   - มีหนังสือแจง้แนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ผ่ำน ศปท. 39 หน่วยงำน



ล าดับ

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.5 (MS3.5)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.6 (MS3.6)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ 130 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่และกำรเกบ็รักษำบัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินของเจำ้หน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ กอ่นส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

มีหนังสือแจง้ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
สังกดั และแจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยงัส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีกำรแจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติ ไปยงัส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
   -  มีกำรแจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยงั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกจิจำนุเบกษำ ส.ค. 64

ชี้แจงกำรยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้องร่วมกนั ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรเพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าหน่วยงานของรฐัจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิิชอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจา้หน้าทีข่องรฐัใน
หน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม พรอ้มกับน าหลักความ
รบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรฐั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำกข้อมูลที่ได้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกบัส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และส ำนักงำน ป .ป.ช. เพือ่ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนและประสำนข้อมูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม 
กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดยขั้นตอนให้จดัท ำ
เป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ .ร.บ. ภำยในปี
 2565
   - มีข้อมูลเกีย่วกบักำรขัดกนัแห่งผลประโยชน์เพือ่ใช้สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจดัท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกบัส ำนักงำน ก .พ. 
เพือ่ประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกนั
   - มีกำรจดัต้ังคณะอนุกรรมกำรเพือ่ศึกษำเร่ืองกำรจดัท ำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  พร้อมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - มีคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. ....  พร้อมทั้ง
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ
กำรขัดกนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยืน่บัญชีทรพัยส์ินและหน้ีสินของเจา้หน้าทีข่องรฐัตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัทีต่นสังกัดหรอื
ปฏิบัตงิานอยู ่เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 1.2 
MS 1.3 
MS 4.1  
MS 4.2 

MS 2.1 MS 2..2 
MS 3.3 

MS MS 3.2 

MS 2 
MS 3 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
และทุกส่วนรำชกำร

ประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 
หน่วยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำร
ขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
 ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big 
Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 MS1.1

แจง้แนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ผ่ำน
 ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย.  64 MS1.2

ติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”ของ
ส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64 MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
ส ำนักงำน ก.พ.
ส ำนักงำน ป.ป.ช.

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กบัหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลเป็นล ำดับแรก ภำยในปี 
2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 MS2.1 

ส ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน ร่วมกบั
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เสนอแนะมำตรกำรเกีย่วกบักำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล 
โดยขั้นตอนให้จดัท ำเป็นมำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 
และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. 
ภำยในปี 2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS2.1 

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ตำมมำตรำ
 ๑๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดให้เจำ้หน้ำที่ของ
รัฐยืน่บัญชีทรัพย์สินและ
หนีสิ้นตำมมำตรำ ๑๓๐ 
แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
 ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  และ
ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่
และกำรเกบ็รักษำบัญชี
ทรัพย์สินและหนีสิ้นของ
เจำ้หน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ ๑๓๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. .... แล้วเสร็จ

ต.ค. 63 - ส.ค. 64 MS3.1 - MS3.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีกำรบริหำรบุคคล
ภำครัฐในระบบ
คุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
พร้อมกบัให้มี
มำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และ
ยกระดับมำตรกำร
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรขัดกนั
ระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวม
เป็นกฎหมำย

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เป็นหน่วยงำนที่
เจำ้หน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวัญ
และของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ปี  
2565



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เป็นหน่วยงำนที่
เจำ้หน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวัญ
และของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ปี  
2565

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ชี้แจงกำรยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมมำตรำ ๑๓๐ ของส ำนักงำน ป.ป.ช.
 กบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้องร่วมกนั

ผู้มีหน้ำที่ยืน่บัญชีฯ 
ตำม พ.ร.ฎ. นี้ มี
ควำมเข้ำใจในกำร
ยืน่บัญชีทรัพยสิ์น
และหนี้สินต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกจิ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่
ตนสังกดัหรือ
ปฏิบัติงำนอยู่

ส.ค. 64 - พ.ย. 64 MS3.5

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผล
กำรด ำเนินกำรเพือ่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรยืน่บัญชี
ทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร ฯ ที่
ก ำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 MS3.6

ส ำนักงำน ป.ป.ท. แจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำม
เส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัส่วนหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ เพือ่ให้ใช้เป็นข้อมูลใน
กำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวย
ผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
กำรแจง้อำจท ำได้หลำยคร้ังหำกปรำกฏ
พฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำร
ทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติใหม่จำกพฤติกำรณ์เดิม

ม.ค. 64  - ก.ย. 64 MS4.1

แจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำม
และส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มี
บังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย 
และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่ง
รวดเร็วและเป็นธรรม

MS4.2

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐจดัท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง
เกีย่วกบักำร
ประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของ
เจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำน และบังคับ
ใช้มำตรกำรทำง
จริยธรรม วินัย และ
อำญำต่อผู้กระท ำผิด
อยำ่งรวดเร็วและเป็น
ธรรม พร้อมกบัน ำ
หลักควำมรับผิดชอบ
ในกำรกระท ำ 
(Accountability) 
มำบังคับใช้กบั
หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

มีกำรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน แนวทำงในกำร
ติดตำม ตรวจสอบโครงกำรและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตเชิงนโยบำย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
   - มีแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทจุรติเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกวำ่ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกวำ้ง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อมทั้ง
น ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
 ภำยในป ี2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วดัควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในป ี2564

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล มีกำรวเิครำะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียงกำร
ทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรวเิครำะหก์ำรประเมินควำมเส่ียงโครงกำร
   - มีควำมเหน็/ข้อเสนอแนะปงัหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล ลงพืน้ที่เพือ่ตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
   - มีกำรลงพืน้ที่เพือ่ตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR) และรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 
(คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

มีหนังสือแจ้งใหส่้วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีกำรจัดสัมมนำ/ประชุมเชิงปฏบิติักำรเพือ่ใหค้วำมรู้ในกำรจัดท ำแผนประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตแก่หน่วยงำนที่มี
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

กมุภาพนัธ ์2564

มีนาคม 2564

มกราคม 2564

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - ม.ีค. 64

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
 -
 - 

ทุกหน่วยงำนที่มีโครงกำรเข้ำตำมเกณฑ์ก ำหนด จะต้องด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำรพร้อมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมเพือ่ยื่นต่อส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนอื่นที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำ
กล่ันกรองงบประมำณ

 - 
 -

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ก.ค. - ก.ย. 64

มีนาคม 2564

เม.ย. - ม.ิย. 64

เมษายน 2564



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ

1. ขับเคลือ่นการประเมินความเสีย่ง
เชิงนโยบาย มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ดังน้ี

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - MS 1 - MS 3

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
 สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. 
(ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช. 

 (1) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประชุมหำรือ
ร่วมกบั สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร.
 (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  เพือ่ก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยและแนวทำงในกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบัเพือ่เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ใหก้บั
หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำรและ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

มกรำคม 2564

 (2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกบั
ส ำนักงบประมำณ เพือ่ขอรำยละเอยีด
ข้อมูลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมำณ
ต้ังแต่ 500 ล้ำน ขึ้นไป

กมุภำพนัธ ์2564

 (3) จดัท ำคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

กมุภำพนัธ ์2564

 (4) ใหค้วำมรู้กบัส่วนรำชกำรเกีย่วกบั
เกณฑ์ ขั้นตอน วธิกีำร และกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรในกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

 (5) ส่วนรำชกำรเจำ้ของโครงกำรขนำด
ใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผน
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม ส่ง
มำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำร
ขนำดใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

มีนำคม 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท
 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพือ่ลด
โอกำสกำรทุจริตเชิง
นโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำด
ใหญ ่อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร
ภำครัฐได้

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กนัยายน 2564

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

สิงหาคม 2564

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต รำยโครงกำร
   - มีแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม รำยโครงกำร

มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ

MSn MSn.n  MSn.n  MSn.n  MS1 
MS 1.3 - 

1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS 
1.1 

MS 
1.2  

MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท
 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพือ่ลด
โอกำสกำรทุจริตเชิง
นโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำด
ใหญ ่อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร
ภำครัฐได้

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำร
ขนำดใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

 
เมษำยน 2564

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
สตง.
ค.ต.ป. กระทรวง
ศปท. กระทรวง

 (6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบั
ดูแล วเิครำะห ์ประมวลผล และให้
ข้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
กำรทุจริตโครงกำรขนำดใหญ ่ตำม
เกณฑ์ทีก่ ำหนด  และแจง้ควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจำ้ของ
โครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบั
ดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตำม กำร
ด ำเนินโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
คตป. กระทรวง

 (8) หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร จดัท ำ
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และ
เสนอแผนบริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และ
ส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ป.ป.ท.  (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมมำตรกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
กำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ 
คกก.ปฏรูิปประเทศ

กนัยำยน 2564

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)
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