๑๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

1. สถาบัน พอช. 1
โครงการ
2. สานักงาน ป.ป.ช. 6
โครงการ
3. สานักงาน ป.ป.ท. 2
โครงการ
4. กระทรวง พม. 1
โครงการ

35,933,100

สถาบัน พอช. 1
โครงการ

BR1102

การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการ
1. สานักปลัดสานัก
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
นายกรัฐมนตรี 2
โดยไม่ตอ้ งร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิ ัล
โครงการ
แพลตฟอร์ม
2. สานักงานพัฒนา
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมี
รัฐบาลดิจทิ ัล 1
ระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้
โครงการ
แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ ในเรื่องการเก็บรักษาความลับ
3. สานักงาน ป.ป.ช. 5
และความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทาระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กบั ผู้ร้องเรียน
โครงการ
หรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผล
ในทางปฏิบัตอิ ย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกีย่ วกับ
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน
4. การแก้กฏหมายที่เกีย่ วข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

42,778,500

สานักงาน ป.ป.ช. 4
โครงการ

1,616,700

BR1103

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมที่
รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัตใิ นการ
ดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

28,498,400

สานักงาน ป.ป.ช.
14 โครงการ

4,311,300

BR1104

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ 1. สานักงาน ป.ป.ท.
ไร้ผลประโยชน์
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ (No Gift Policy)
และทุกส่วนราชการ 1
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
โครงการ
มาตรฐานทางจริยธรรมเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
2. สานักงาน ป.ป.ช.
ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
และสานักงาน ก.พ. 2
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย
โครงการ
3. มีการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3. สานักงาน ป.ป.ท. 4
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัตงิ านอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
โครงการ
การตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกีย่ วกับการประพฤติมิชอบและ
ร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม
วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความ
รับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กบั หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ช.
และสานักงาน ก.พ. 2
โครงการ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกัน้ การทุจริต
เชิงนโยบายในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

11. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
BR1101
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ภาคเอกชนที่เกีย่ วข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้องมา บูรณาการร่วมกัน
ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.และสานักงาน ป.ป.ช. ด้านการตืน่ รู้ ตระหนัก ถึงความสาคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้องในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุตธิ รรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตัง้ แต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุตธิ รรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กบั การสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุตธิ รรมได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรมในการดาเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อม
กับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง รวมถึงการยกระดับการทางาน
บนฐานดิจทิ ัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data
Center)
3. จานวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวน
ลดลง
4. นิตบิ ุคคลที่กระทาความเสียหายให้กบั ประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพื่อยืน่ ต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอืน่ ที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายใน
ปี ๒๕๖๕
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล (ค.ต.ป.))

สานักงาน ป.ป.ช. 13
โครงการ

สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงบประมาณ
สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ป.ป.ช.
ดาเนินการร่วมกัน 9
โครงการ

วงเงินรวม

261,131,300

ม่ใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณ
ดาเนินโครงการต่อเนือ่ ง
ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ
โครงการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ปี
เสี่ยงการทุจริต ปี
2564
2565
ประจาหน่วยงานของ
ประจาหน่วยงานของ
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ท.

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน
ระบุชอื่ โครงกำร และ
ชือ่ หน่วยงำน

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ท้องทีข่ องตนองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

BR1101

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ ที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง (อย่ำงน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่ำย)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

- เกิดการประชุมแกนนาภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน 5 จังหวัด (ปี 64)
- เกิดการประชุมแกนนาภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินงาน 39 จังหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เกิดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทีส่ าคัญ อย่างน้อย 2 ด้าน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมำ บูรณำกำรร่วมกัน ร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ท.และสำนักงำน ป.ป.ช. ด้ำน
กำรตื่นรู้ ตระหนัก ถึงควำมสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ำยจำกกำรทุจริต
มีแผนงาน มาตรการ และกิจกรรมสาคัญ ทีม่ ีการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ ๆ
ในระดับพืน้ ที่
- ปี 2564 จานวน 5 จังหวัด 25 ตาบล
- ปี 2565 จานวน 39 จังหวัด 1,565 ตาบล

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

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ในพืน้ ที่ รวมทัง้ การดาเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสาธารณะ
ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับตาบล
- ปี 2564 จานวน 15 ตาบล
- ปี 2565 จานวน 1,565 ตาบล
มีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกับองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลต่างๆ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ สานักงาน ป.ป.ช. ป.ป.ท.
มูลนิธติ ่อต้านการทุจริต ศูนย์คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เครือข่ายภาคปราะชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ช่องทาง การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2
แนวทาง

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีแนวทางทีป่ ฏิบัติร่วมกันในการเฝ้าระวัง ร่วมกับ สานักป.ป.ท.

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่ พัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่ ง
มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

- มีคู่มือและเครื่องมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564
ก.ค. 64 - ก.ย. 64
- มีคู่มือและเครื่องมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ปี 2565
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS1.1

MS1.2
MS2.1

MS3.1

MS1.1

MS3.2

MS2.2

MS3

MS2

MS4.2

MS2.3

MS2.1

MS4.2

MS2.2

MS4.1

MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ปปช.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

BR1101

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

โครงกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน องค์กร
วันที่ 1 มกรำคม
ชุมชนทีด่ ำเนินกำรป้องกันและต่อต้ำน 2564 วันสิ้นสุด วันที่
กำรทุจริตในระดับจังหวัด ปี 2564
30 กันยำยน 2565
จำนวน 5 จังหวัด ปี 2565 จำนวน 39
จังหวัด
2. มีจำนวนตำบลทีม่ ีองค์กรชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและต่อต่ำนกำรทุจริต
ในพืน้ ที่ ปี 2564 จำนวน 25 ตำบล ปี
2565 จำนวน 1,565 ตำบล
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และเครื่องมือกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำค
ประชำชน องค์กรชุมชน

โครงกำรพัฒนำแผน
ทีพ่ นื้ ทีเ่ สี่ยงต่อกำร
ทุจริตในประเทศไทย
อย่ำงมีส่วนร่วมของ
ประชำชน(โครงกำร
ต่อเนือ่ งจำก
โครงกำรปักหมุดพืน้ ที่
เสี่ยงต่อกำรทุจริต)

1.เกิดฐำนข้อมูลทีม่ ีกำรจัดเรียงและ
วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเพือ่ ใช้
สำหรับเจ้ำหน้ำทีป่ ้องกันกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงเครือข่ำย
ภำคประชำชน นำไปใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต
2. กำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
ทัง้ ระดับของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช.
และภำคีเครือข่ำย ในประเด็นกำร
ทุจริตทีแ่ ตกต่ำงกันในแต่ละพืน้ ที่ ได้รับ
ข้อมูลทีพ่ อเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรทำงำน ทัง้ ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทุจริตทีเ่ กิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมถึงกำรคำดกำรณ์กำรทุจริต
ทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงมีควำม
เข้ำใจในกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรทุจริตในประเด็นนัน้ ๆ

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือทำง
ศำสนำเพือ่ สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำกับ
สำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรับรู้
ถึงผลเสียจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร
ต่อสังคม และต่อประเทศชำติผ่ำนทำง
ศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคลื่อนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏิบัติ
3.เกิดเครื่องมือในกำรนำไปใช้ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

ปี 2564 จำนวน
เงินนอกงบประมำณ/ MS1 และ MS2
5,520,100 บำท
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทุนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ) ปี
2565 จำนวน
261,131,300 บำท
(เสนอแผนงำน
บูรณำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2565 ต่อ
สนง.ปปช.
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
2,250,800 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ. 64
MS3

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

633,500

โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ. 64
MS3

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงกำรเยำวชนไทย 1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึงปัญหำ
"ไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ เข้ำใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็น
ลอกข้อสอบ"
กำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสียหำย
ร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนักใน
กำรปลูกฝังกระบวนกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นกำรไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ
4. เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ และขยำย
ผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

1,192,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ. 64

โครงกำร STRONG – 1. องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
องค์กรพอเพียงต้ำน ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ทุจริต
ท้องถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุง่ พัฒนำองค์กรทัง้ ภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับ
สร้ำงควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหำกำร
ทุจริต รวมทัง้ ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มี
ควำมเอือ้ อำทรบนพืน้ ฐำนของจริยธรรม
และจิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้ยำก
มำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทัง้ ภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพอเพียง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนนำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต
เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำกับ
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

2,731,100

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ. 64

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
ปปท.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงกำร STRONG - 1. ชุมชนมีจติ พอเพียงต้ำนทุจริต โดย
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต กำรมุง่ พัฒนำชุมชนให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้ำกับสร้ำงควำมโปร่งใส กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่
รู้ปัญหำกำรทุจริต รวมทัง้ ร่วมกันพัฒนำ
ชุมชนให้มีควำมเอือ้ อำทรบนพืน้ ฐำน
ของจริยธรรมและจิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตในชุมชน
ส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต และเป็นแกนนำสร้ำงวัฒนธรรม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เกิด
กำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำรกำกับ
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
พืน้ ที่

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

4,297,100

โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ. 64
MS3

โครงกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิ
บำลในภำคเอกชน จำนวน 1 ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมธรรมำภิบำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏิบัติในระดับพืน้ ที่ จำนวน 1 ชุด
3. จำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง
ขยำยผลกำรพัฒนำและส่งเสริม
ธรรมำภิบำลในภำคเอกชนสู่กำรปฏิบัติ
ในระดับพืน้ ที่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

530,100

โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ. 64
MS3

โครงกำรขับเคลื่อน
กำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ
63 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐและ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
ภำคประชำสังคมเข้ำร่วมกิจกรรมกับ
สำนักงำน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่ำ 1,395
คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ และ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำท กำรมีส่วนร่วมในกำร
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

2,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ. 64

โครงกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำคประชำ
สังคมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

เชิงปริมำณ: จำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร มี
องค์ควำมรู้และผ่ำนกำรประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

2,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ. 64

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มัน่ คงของมนุษย์

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

โครงกำรทีม่ ีกำร
ดำเนินงำนที่
เกีย่ วข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจำปี
งบประมำณ 2564

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

แกนนำสภำเด็กและเยำวชน จำนวน 23,000 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64
คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรเฝ้ำระวังกำร
ป้องกันกำรทุจริตคอรัปชัน่
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน
มีทัศนคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชัน่
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชัน่

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

14,778,400

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ. 64
MS3

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

BR1102

1. กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ทีป่ ระชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทลั
แพลตฟอร์
ม
ผลั
กดันการออกกฏหมายข้
อมูลสาธารณะทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ยโดยไม่ต้องร้องขอ (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม เพือ่ ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้
ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (สพร.))
การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบทีห่ ลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนทีม่ ีประสิทธิภาพและการ
คุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผแู้ จ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชือ่ มัน่ ในเรื่องการเก็บรักษาความลับ
และความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทาระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผูร้ ้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับทราบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (สานักงาน ป.ป.ช)

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

จัดทาระบบปกปิดตัวตนเพือ่ ให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ ในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย
(สานักงาน ป.ป.ช)
การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทัง้ การเข้าถึงความปลอดภัย การจัดทาระบบ การแจ้งผลข้อมูลกลับ
ผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบัติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
สร้างการรับรู้เกีย่ วกับกฏหมายฉบับนีใ้ นวงกว้าง เพือ่ ให้เกิดความเชื่อมัน่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64
ม.ค. - ธ.ค. 64

การแก้กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดาเนินคดีกับบุคคลทีแ่ สดงความเห็น
หรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ทีค่ รอบคลุมทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสือ่ มวลชน เพื่อปกป้องคนทีอ่ อกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา
จัดทากฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 65

- จัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก

ม.ค.-65

- ยกร่างกฎหมายทีอ่ าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ เสนอจัดรับฟังความคิดเห็น

มี.ค. 65 - พ.ค. 65

- จัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากที่
มิ.ย. 65 - ก.ค. 65
เหมาะสมและเป็นไปได้ทจี่ ะนามาใช้ในประเทศไทย
- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ส.ค. 65 - ก.ย. 65
และ
ฯ ต่อไป ธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดคณะกรรมการปฏิ
าเนินงานตามขัน้รูปตอนและวิ
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.1
MS4.1

MS2.1
MS2.2

MS2
MS4

MS3
MS3.2

MS1.1
MS1.2

MS1

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.1

-

500,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.1

-

41,361,800

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2

ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-

-

MS2.1

เม.ย 64 - ธ.ค. 65

-

-

MS2.2

ม.ค. - ก.ย. 64

ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

-

MS3.1

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS3.2

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ดำเนินกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐
หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

380,000

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั
(e-Complaint
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ทไี่ ด้รับกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นดิจทิ ัลเพือ่
อำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชน จำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

โครงการศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
และส่งเสริมการ
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
(Open Data)
(สพร.)

จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของ
หน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำงข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (Open Data Platform) 1
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงาน ป.ป.ช.
(สานักสืบสวนและกิจการพิเศษ)

โครงการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบที่
หลากหลาย

เป้ำหมำย : ประชำชนทัว่ ไป,เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ
ผลผลิต : จัดทำช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
และข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภัย

เม.ย 64 - ธ.ค. 65

โครงการจัดทา
ระบบปกปิดตัวตนที่
มีประสิทธิภาพและ
การคุ้มครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสอย่างครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ผลผลิต : จัดทำระบบปกปิดตัวตนทีม่ ี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำมเชื่อมัน่ ใน
เรื่องกำรเก็บรักษำควำมลับ และควำม
ปลอดภัย

โครงการพัฒนา
ระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลการติดตาม
เรื่องร้องเรียน

- ระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและ
คดี (เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่ำงไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำรดำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนและคดีที่ สำนักงำน
ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินกำร

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักงาน ป.ป.ช.
(สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สานักงาน ป.ป.ช.
(สานักสือ่ สารองค์กร)

การเผยแพร่ข้อมูล
การคุ้มครองพยาน
และผูแ้ จ้งเบาะแส
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

สานักงาน ป.ป.ช.
(สานักกฎหมาย)

กฎหมายป้องกัน
การฟ้องปิดปาก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยป้องกันกำรฟ้องปิดปำก
ของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. และคณะกรรมกำรปฏิรูปฯ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. - ธ.ค.64

261,300

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

275,400

MS4.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

งานปลั
ดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงาน
ป.ป.ช.
(สานักคดี)

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

โครงการศึกษาและ
พัฒนากฎหมายเพื่อ
สร้างมาตรการและ
กลไกในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การ
ป้องกันการถูก
ดาเนินคดี และหลัก
คิดการจัดทาร่าง
กฎหมายป้องกัน
การถูกฟ้อง
คดีอาญา (การฟ้อง
เพื่อปิดปาก
Anti-SLAPP Law)
เพื่อจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติ
และแนวทาง
คุ้มครองสิทธิพยาน
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศ

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบกำร
บังคับใช้กฎหมำยขององค์กรต่ำง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ระบบกฎหมำยต่ำง ๆ ทีม่ ีอยู่ในกำร
พัฒนำงำนกฎหมำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมของคณะกรรมกำร
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรนำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65

1,080,000 ขอรับจัดสรรงบกลำง
เพิม่ เติม

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS4.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทีร่ วดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการดาเนินคดีทจุ ริตทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1103

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ รวมทัง้ ร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุตธิ รรมอย่างมีนัยสาคัญ
2. การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมทีถ่ ูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีทตี่ นรับผิดชอบ
มีจานวนลดลง
4. นิตบิ คุ คลทีก่ ระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขัน้ ตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตัง้ แต่
ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุติธรรมทุกขัน้ ตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้
มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (สานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าทีใ่ น
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)
กาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีป่ ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (สานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ท.)
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อม
กับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทางานบนฐานดิจิทลั และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data
Center)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว (สานักงาน
ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง)
บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการทางานบนฐานดิจทิ ัล (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง)
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง)

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จานวนเรื่อง/คดีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทีถ่ ูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะ
การดาเนินงาน/คดีทตี่ นรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี ของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - ธ.ค. 64
ม.ค. - ธ.ค. 64
ม.ค. - ธ.ค. 64
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

นิติบคุ คลทีก่ ระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล
ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลทีก่ ระทาความเสียหายให้กบั ประเทศตามมาตรฐานสากล (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย์)
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3
MS4
MS3.1
MS4.1

MS1.1
MS2.1

MS1.2

MS1
MS2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ ใช้ในกำร
ขั้นตอนกระบวนกำร เผยแพร่ข้อมูล
ยุติธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

ม.ค. - ธ.ค. 64

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต, สำนักงำน ป.ป.ช.ภำค 1-9
และสำนักงำน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัด 76 แห่ง)

โครงกำร STRONGจิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

ผลผลิต :
1. พืน้ ทีด่ ำเนินกำรสำรวจ จับตำมอง
และแจ้งเบำะแส อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3
อำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ 231 อำเภอ
2.จำนวนประชำชนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวฒ
ั นธรรม ค่ำนิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤมิชอบ (ตัวชี้วดั ที่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมสำเร็จของภำพรวมกำร
ดำเนินโครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ต.ค.63 - ก.ย.64

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักวิจยั และบริกำรวิชำกำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต)

โครงกำรสำรวจควำม
เชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้
เสียต่อกำร
ดำเนินงำนของ
สำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำรสำรวจควำม
เชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้เสียต่อกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำน ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : สำนักงำน ป.ป.ช. นำข้อมูล
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกกำร
สำรวจไปใช้ประกอบกำรจัดทำแผนกำร
พัฒนำและปรับปรุง แก้ไขกำรทำงำน
ของสำนักงำน ป.ป.ช. และกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพือ่
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระยะที่ 3
และยุทธศำสตร์สำนักงำน ป.ป.ช.

8 เดือน
(นับตั้งแต่วนั ทีล่ งนำม
ในสัญญำกำรจ้ำงที่
ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

261,300

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.1

28,237,100 ขอรับจัดสรรงบกลำง
เพิม่ เติม

MS1.2

1,050,000

แผนงำนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

MS1.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักบริหำรงำนกลำง)

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ดำเนินกำรประสำน
กับหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินคดีทุจริต อำทิ
เช่น สำนักงำน
ป.ป.ท. สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ เป็น
ต้น เพือ่ รวบรวม
ข้อมูลกำรกำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดี

มีฐำนข้อมูลกำรกำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำกำรดำเนินคดีของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินคดีทุจริต

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS 2.1

จัดประชุมร่วมกัน
ได้แนวทำงร่วมกันในกำรกำหนด
ระหว่ำงทีห่ น่วยงำนที่ มำตรฐำนขนำดของคดี และระยะเวลำ
เกีย่ วข้อง เพือ่ หำรือ ในกำรดำเนินคดีให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
และกำหนด
มำตรฐำนขนำดของ
คดี และระยะเวลำ
ในกำรดำเนินคดีให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

จัดทำกลไกในกำร
ผลักดัน โดยอำจจะ
อยู่ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร
หรือคณะทำงำน
เพือ่ หำรือ และมีมติ
ร่วมกัน อันจะนำไปสู่
กระบวนกำรในกำร
จัดทำกำรกำหนด
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดีทเี่ ป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ซึ่ง
ในกำรผลักดัน
ดังกล่ำวเกีย่ วข้องกับ
กระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะ
ให้สำนักกฎหมำยเข้ำ
มำร่วมเป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร
ดำเนินกำรจัดทำ/
แก้ไขกฏหมำยหรือ
กฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้กำร
กำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำใน
กำรดำเนินคดีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน
ภำยใต้กรอบของฏ
หมำย

มีกลไกในกำรผลักดันกระบวนกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำรกำหนดขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำรดำเนินคดีทเี่ ป็น
มำตรฐำนเดียวกันภำยใต้กรอบกฎหมำย
ของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

มีกฎหมำยหรือระเบียบทีก่ ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำในกำรดำเนินคดี
ทีห่ น่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินคดี
ทุจริตใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนไปใน
ทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

โครงกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนปรำบปรำมกำร
ทุจริต

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยให้รวมระบบ
ย่อยให้เป็นระบบเดียว
- นำ Digital Signing ใช้งำนในระบบ
สำรสนเทศด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

โครงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำร
เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์)

3. โครงกำรพัฒนำ
ระบบฐำน
ข้อมูลคดีทุจริต

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

- ปรับปรุงกำรเชื่อมโยงข้อมูลในส่วน
ของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด , สำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน , สำนักงำนกิจกำร
ยุติธรรม และสำนักงำนศำลยุติธรรม
- ปรับปรุงกำรเชี่อมระบบฐำนข้อมูลใน
ส่วนของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และ
สำนักงำน ปปง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ

MS2.2

- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงำน
อัยกำรสูงสุด สำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม และ
สำนักงำนศำลยุติธรรม
- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ และสำนักงำน ป.ป.ง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ไม่ใช่วงเงินงบประมำณ

MS2.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.5

ประสำนหน่วยงำน รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกระบวนกำร
ยุติธรรม ว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม
กำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี หรือไม่
อย่ำงไร

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

ประสำนหน่วยงำน ประสำนและแนะนำแนวทำงทีเ่ หมำะสม
ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทีย่ ังไม่มี
มำตรกำรควบคุม
กำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี ให้
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

หน่วยงำนใน
รำยงำนผล
กระบวนกำรยุติธรรม
แจ้งให้สำนักงำน
ป.ป.ช. ทรำบว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม
กำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองทีด่ ี แล้ว

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
รำยงำนผล
รำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

โครงกำรสัมมนำเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภำพใน
กำรดำเนินคดีอำญำ
ทีค่ ณะกรรมกำร
ป.ป.ช.มีมติชี้มูล
ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือสัมมนำ
ผลลัพธ์ :
1. บุคลำกรมีทักษะ และควำมรู้ในกำร
ไต่สวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนิน
กระบวนพิจำรณำในศำลซึ่งมีเขตอำนำจ
พิจำรณำคดีทุจริตเพิม่ มำกขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องในกำรดำเนินคดี
ในศำลในคดีทคี่ ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด
3. กำรดำเนินคดีในศำลโดย
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

3,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลำง
เพิม่ เติม

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS3.1

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

BR1104

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

-

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

-

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

-

-

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ (No Gift Policy)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ม.ค. - ก.ย.64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่”
- มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 หน่วยงำน เพือ่ พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำก
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่”
- มีแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบัติ
- มีหนังสือแจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่” ผ่ำน ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่”ของส่วนรำชกำร
- มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร มำยังสำนักงำน ป.ป.ท.
- มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่ รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ก.ย. 64

มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกีย่ วกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนดวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็นนิตบิ ุคคลเป็นลำดับแรก ภำยในปี 2564
- มีแนวทำงกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
- มีข้อเสนอแนวทำงกำรนำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เสนอเข้ำคณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.)
- มีกำรสัมมนำเพือ่ รับฟังควำมเห็นเกีย่ วกับวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” ให้กบั องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและองค์กรที่มีหน้ำที่จดั ทำ
ประมวลจริยธรรม
- มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.)
- มีข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับกำรแต่งตัง้ โดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ ใช้วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
- ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
- มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐที่ปรับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดยขั้นตอนให้จดั ทำ
เป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภำยในปี
2565
- มีข้อมูลเกีย่ วกับกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เพือ่ ใช้สนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดทำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกับสำนักงำน ก .พ.
เพือ่ ประชุมหำรือในเรื่องดังกล่ำวร่วมกัน
- มีกำรจัดตัง้ คณะอนุกรรมกำรเพือ่ ศึกษำเรื่องกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยควำมผิดเกีย่ วกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... พร้อมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินกำร
- มีคู่มือคำอธิบำยเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
- มีร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยควำมผิดเกีย่ วกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... พร้อมทั้ง
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
- รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือคำอธิบำยเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่ นสังกัดหรือ
ปฏิบัตงิ านอยู่ เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 แห่ง
พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่ และกำรเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ ก่อนส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มี.ค. 64 - พ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พ.ค. 64 - ส.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

ชี้แจงกำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของสำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องร่วมกัน

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวมผลกำรดำเนินกำรเพือ่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกีย่ วกับการประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใน
หน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความ
รับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กบั หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีแนวทำงดำเนินงำนเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ และกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด จำกข้อมูลที่ได้รับ
- มีกำรประชุมร่วมกับสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี และสำนักงำน ป.ป.ช. เพือ่ กำหนดแนวทำงดำเนินงำนและประสำนข้อมูล
เกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม
กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
- มีแนวทำงดำเนินงำนเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ และกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
- มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ดำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปทำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
สังกัด และแจ้งให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิดอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำร
ดำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยังสำนักงำน ป.ป.ท.
- มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวย
ผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
- หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด
- มีกำรแจ้งให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิดอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม
- หน่วยงำนของรัฐมีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยัง
สำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ส.ค. 64
ส.ค. 64 - พ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ธ.
MS 1.1 MS 1.2

MS MS 1.3
MS 4.1
MS 4.2

MS 1
MS 4

MS 3.2

MS 2..2
MS 3.3

MS 3

MS 2.1

MS 2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

สำนักงำน ป.ป.ท.
และทุกส่วนรำชกำร

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เป็นหน่วยงำนที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift
Policy) และ
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้
แจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง)
พิจำรณำเพิม่ ข้อ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกัน คำถำมในกำร
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ ประเมิน ITA ปี
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 2565
สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No
Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่” ผ่ำน
ศปท. 39 หน่วยงำน

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

MS1.1

เม.ย. 64

MS1.2

ก.ย. 64

MS1.3

โครงการ/การดาเนินงาน ***

ประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39
หน่วยงำน เพือ่ พิจำรณำแนวทำงกำร
ขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big
Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy
จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่”

ติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน (ร่ำง)
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่
สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No
Gift Policy จำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่”ของ
ส่วนรำชกำร
สำนักงำน ป.ป.ท.
สำนักงำน ก.พ.
สำนักงำน ป.ป.ช.

สำนักงำน ป.ป.ท.

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน ดำเนินกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะ
เป็นนิตบิ ุคคลเป็นลำดับแรก ภำยในปี
2564
สำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน ร่วมกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เสนอแนะมำตรกำรเกีย่ วกับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล
โดยขั้นตอนให้จดั ทำเป็นมำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564
และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ.
ภำยในปี 2565

มีกำรบริหำรบุคคล
ภำครัฐในระบบ
คุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญบัญญัติ
พร้อมกับให้มี
มำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่ วกับ
กำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และ
ยกระดับมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม
เป็นกฎหมำย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

MS2.1

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.1

กำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ตำมมำตรำ
๑๓๐ แห่งพระรำชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ ินตำมมำตรำ ๑๓๐
แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ พ.ศ. .... และ
ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่
และกำรเก็บรักษำบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ ๑๓๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. .... แล้วเสร็จ

ต.ค. 63 - ส.ค. 64

MS3.1 - MS3.4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

สำนักงำน ป.ป.ช.

ชี้แจงกำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตำมมำตรำ ๑๓๐ ของสำนักงำน ป.ป.ช.
กับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องร่วมกัน

ส.ค. 64 - พ.ย. 64

MS3.5

สำนักงำน ป.ป.ท.

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวมผล
กำรดำเนินกำรเพือ่ รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

ผูหน่้มีหวยงำนของรั
น้ำที่ยนื่ บัญฐชีทุฯก
หน่วยประกำศตน
ตำม
พ.ร.ฎ. นี้ มี
เป็
นหน่วำยงำนที
่
ควำมเข้
ใจในกำร
ยืเจ้น่ ำบัหน้
ญำชีทีท่ขรัองรั
พย์สฐินทุก
คน ไม่ร้สับินของขวั
และหนี
ต่อ ญ
และของก
ลทุก
หัวหน้ำส่วำนั
นรำชกำร
รัชนิฐวิดสจำกกำรปฏิ
ำหกิจ หรือบัติ
หน้วำทียงำนของรั
่ (No Giftฐที่
หน่
Policy)
ตนสังกัดและ
หรือ
สำนับกัตงำน
ป.ป.ช.
ปฏิ
งิ ำนอยู
่ ได้
พิจำรณำเพิม่ ข้อ
ครำยงำนผลกำร
ำถำมในกำร
ITAน่ ปีบัญชี
ดประเมิ
ำเนินนกำรยื
2565
ทรั
พย์สินและหนี้สิน
ตำมแผนกำร
ดำเนินกำร ฯ ที่
กำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

MS3.6

สำนักงำน ป.ป.ท.

แจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูล
เกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำม
เสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำร
ร่ำรวยผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ เพือ่ ให้ใช้เป็นข้อมูลใน
กำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวย
ผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด
กำรแจ้งอำจทำได้หลำยครั้งหำกปรำกฏ
พฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวย
ผิดปกติใหม่จำกพฤติกำรณ์เดิม

หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐจัดทำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง
เกีย่ วกับกำร
ประพฤติมิชอบและ
ร่ำรวยผิดปกติของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำน และบังคับ
ใช้มำตรกำรทำง
จริยธรรม วินัย และ
อำญำต่อผู้กระทำผิด
อย่ำงรวดเร็วและเป็น
ธรรม พร้อมกับนำ
หลักควำมรับผิดชอบ
แจ้งให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำม
ในกำรกระทำ
และส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด
(Accountability)
ปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มี
มำบังคับใช้กบั
บังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย
หัวหน้ำหน่วยงำน
และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิดอย่ำง
ของรัฐ
รวดเร็วและเป็นธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

MS4.1

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

MS4.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่

1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่กำหนด (งบประมำณกำรดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500
ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อมทั้ง
นำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พจิ ำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วดั ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 1 ฉบับ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
สำนักงำนงบประมำณ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ทุกหน่วยงำนที่มีโครงกำรเข้ำตำมเกณฑ์กำหนด จะต้องดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำรพร้อมทั้ง
กำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพือ่ ยื่นต่อสำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนอื่นที่ทำหน้ำที่พจิ ำรณำ
กลั่นกรองงบประมำณ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. - มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีกำรจัดประชุมเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน แนวทำงในกำร
ติดตำม ตรวจสอบโครงกำรและแนวทำงในกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตเชิงนโยบำย
- มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
- มีแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ
- มีแนวทำงในกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร

มกราคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2565 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน ป.ป.ท.

กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีกำรจัดสัมมนำ/ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพือ่ ให้ควำมรู้ในกำรจัดทำแผนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตแก่หน่วยงำนที่มี
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่วนรำชกำรที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

ส่วนรำชกำรที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในปี 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล มีกำรวิเครำะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งควำมเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
- มีรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมเสี่ยงโครงกำร
- มีควำมเห็น/ข้อเสนอแนะปังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

เมษายน 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล ลงพืน้ ที่เพือ่ ตรวจ ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรฯ
- มีกำรลงพืน้ ที่เพือ่ ตรวจ ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรฯ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
(คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

มีนาคม 2564

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ก.ค. - ก.ย. 64

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จัดทำแบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และสำเนำส่ง สำนักงำน ป.ป.ท.
- มีรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต รำยโครงกำร
- มีแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม รำยโครงกำร

สิงหาคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
กันยายน 2564
ปฏิ
ร
ป
ู
ประเทศ
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้
อย อาจมาก/น้
กับ จานวนของขั
น้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม
เป้าาหมายย่
หมายการขั
บเคลื่ออย/เท่
นกิจากรรม
Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MSn.n

MSn.n

MSn.n

MSn

MS
1.1

MS
1.2

MS1 MS 1.5
MS 1.3 - MS 2.1
1.4

MS2

MS 3.1

MS 2.2

MS3
MS 3.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงำน ป.ป.ท.
สงป. สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร.
(ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
สำนักงำน ป.ป.ท.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ ีวงเงินสูง
(ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำท
(1) สำนักงำน ป.ป.ท. ประชุมหำรือ
ร่วมกับ สงป. สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. ขึ้นไป) มีกำร
ดำเนินกำรประเมิน
(ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช. เพือ่ กำหนด
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร
และนำเสอข้อมูล
ทุจริตเชิงนโยบำยและแนวทำงในกำร
กำรประเมิ
นควำม
ตรวจสอบ ติดตำม กำกับเพือ่ เป็น
เสี
ย
่
งและมำตรกำร
แนวทำงในกำรดำเนินกำรประเมินควำม
ในกำรบริหำรจัดกำร
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ให้กบั
ควำมเสี่ยง เพือ่ ลด
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรและ
โอกำสกำรทุจริตเชิง
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบำยในกำร
ดำเนินโครงกำรขนำด
(2) สำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
สำนักงบประมำณ เพือ่ ขอรำยละเอียด ใหญ่ อันจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
ข้อมูลโครงกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมำณ สูญเสียทรัพยำกร
ภำครัฐได้
ตั้งแต่ 500 ล้ำน ขึ้นไป

ตุลาคม 2563 กันยายน 2564

(3) จัดทำคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยง
ต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

กุมภำพันธ์ 2564

(4) ให้ควำมรู้กบั ส่วนรำชกำรเกีย่ วกับ
เกณฑ์ ขั้นตอน วิธกี ำร และกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรในกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำร
ดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

(5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรขนำด
ใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสม ส่ง
มำยังสำนักงำน ป.ป.ท.

มีนำคม เมษำยน 2564

- ส่วนรำชกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด

มีนำคม 2564

1. ขับเคลือ่ นการประเมินความเสีย่ ง
เชิงนโยบาย มีขนั้ ตอนการดาเนินงาน
ดังนี้

มกรำคม 2564

กุมภำพันธ์ 2564

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

-

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ
(ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1 - MS 3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ ีวงเงินสูง
(ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำท
ขึ้นไป) มีกำร
(6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับ
ดำเนินกำรประเมิน
ดูแล วิเครำะห์ ประมวลผล และให้
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ข้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเสี่ยง
และนำเสอข้อมูล
กำรทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำม
กำรประเมินควำม
เกณฑ์ทกี่ ำหนด และแจ้งควำมเห็น /
เสี่ยงและมำตรกำร
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจ้ำของ
ในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร
ควำมเสี่ยง เพือ่ ลด
(7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับ โอกำสกำรทุจริตเชิง
นโยบำยในกำร
ดูแล ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจ ติดตำม กำร
ดำเนินโครงกำรขนำด
ดำเนินโครงกำรฯ
ใหญ่ อันจะส่งผลให้
(8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จัดทำ สำมำรถลดควำม
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำม สูญเสียทรัพยำกร
เสี่ยงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และ
ภำครัฐได้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และ
สำเนำส่ง สำนักงำน ป.ป.ท.
- ส่วนรำชกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ในโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด

สำนักงำน ป.ป.ท.
สตง.
ค.ต.ป. กระทรวง
ศปท. กระทรวง

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
สำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
คตป. กระทรวง

สำนักงำน ป.ป.ท.

(9) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
ตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ
คกก.ปฏิรูปประเทศ

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

เมษำยน 2564

เมษำยน 2564

มิถุนำยน 2564

สิงหำคม 2564

กันยำยน 2564

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

