
 
 
 
 

 
 

11 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 



11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต

1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเช่ือมโยงกลไกในระดับพ้ืนท่ี กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)

2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ 

ตระหนัก ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต

3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมี

ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีประชาชนควร

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนท่ีมีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการ

จัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ

3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือ

พยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เก่ียวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพ่ือสร้าง

ความเช่ือม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

4. การแก้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลท่ีแสดงความเห็นหรือเปิดโปง

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ท่ีครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักข่าว และส่ือมวลชน เพ่ือปกป้องคนท่ีออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก

ปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการ

ออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการ

ยุติธรรมได้

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุก

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้

เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

3. จ านวนเร่ือง/คดีท่ีเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/

คดีท่ีตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

4. นิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No 

Gift Policy)

2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน และบังคับ

ใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 

(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการ

ด าเนินโครงการขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานท่ีมีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมท้ังก าหนดมาตรการบริหาร

จัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือย่ืนต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ

2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการท่ีมีการประเมินความเส่ียงต่อการ

ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕

3.  หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทุจริต 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์(พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) เกดิกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิติักำรทีส่ ำคัญ อยำ่งนอ้ย 2 ด้ำน

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มีกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ของหนว่ยงำนของรัฐทีเ่กีย่วข้อง ในพืน้ที ่รวมทัง้ กำรด ำเนนิงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทสีมัชชำประชำชนในระดับต ำบล 
 - ป ี2564  จ ำนวน 15 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกดิกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที ่กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง (อยำ่งนอ้ยจังหวัด
ละ 5 เครือข่ำย)

 - เกดิกำรประชุมแกนน ำภำคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หำรือแนวทำงกำรด ำเนนิงำน 5 จังหวัด (ป ี64) 
 - เกดิกำรประชุมแกนน ำภำคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หำรือแนวทำงกำรด ำเนนิงำน  39 จังหวัด (ป ี65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

BR1101
1. ส่งเสริมให้เครือขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมและมสี่วนร่วมในการปอ้งกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบใน
ท้องทีข่องตนองอยา่งมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตยส์ุจริตตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

มีแนวทำงทีป่ฏบิติัร่วมกนัในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกบั ส ำนกัป .ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องมำ บรูณำกำรร่วมกนั ร่วมกบัส ำนกังำน ป .ป.ท.และส ำนกังำน
 ป.ป.ช. ด้ำนกำรต่ืนรู้ ตระหนกั ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทจุริต

มีแผนงำน มำตรกำร และกจิกรรมส ำคัญ ทีม่ีกำรบรูณำกำรร่วมกนัอยำ่งต่อเนือ่ง ร่วมกบั ส ำนกังำน ป .ป.ท. ป.ป.ช. 
และหนว่ยงำนอื่นๆ ในระดับพืน้ที่
 - ป ี2564  จ ำนวน 5 จังหวัด 25 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด 1,565 ต ำบล

 

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

มีกำรบรูณำกำรกำรด ำเนนิกำรร่วมกบัองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกศุลต่ำงๆ อยำ่งนอ้ย 3 หนว่ยงำน อำท ิส ำนกังำน 
ป.ป.ช.  ป.ป.ท. มูลนธิิต่อต้ำนกำรทจุริต ศูนยคุ์ณธรรม  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนหนว่ยงำนของรัฐที่
เกีย่วข้อง

เม.ย. 64 - ก.พ. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่พัฒนำกจิกรรมอยำ่งต่อเนือ่ง

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกทีเ่กีย่วข้อง อำท ิคณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ป ี2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน ป ี2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

ประสำนควำมร่วมมือหนว่ยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้องในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหนว่ยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหนว่ยงำน 
อยำ่งนอ้ย 2 แนวทำง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนัพัฒนำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101 โครงกำรปอ้งกนั
และต่อต้ำนกำร
ทจุริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ป ี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน 
องค์กรชุมชนทีด่ ำเนนิกำรปอ้งกนั
และต่อต้ำนกำรทจุริตในระดับ
จังหวัด ป ี2564 จ ำนวน 5 จังหวัด
 ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด  
2. มีจ ำนวนต ำบลทีม่ีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรปอ้งกนัและต่อ
ต่ำนกำรทจุริตในพืน้ที ่ป ี2564 
จ ำนวน 25 ต ำบล ป ี2565 จ ำนวน
 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำน
กำรทจุริตของภำคประชำชน 
องค์กรชุมชน

วันที ่1 มกรำคม 
2564 วันส้ินสุด 
วันที ่30 กนัยำยน 
2565

ป ี2564 จ ำนวน 
5,520,100 บำท 
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทนุปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต
แหง่ชำติ) ป ี2565
 จ ำนวน 
261,131,300 
บำท (เสนอ
แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อ 
สนง.ปปช.

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1 และ MS2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำรพัฒนำ
แผนทีพ่ืน้ทีเ่ส่ียง
ต่อกำรทจุริตใน
ประเทศไทยอยำ่ง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนือ่ง
จำกโครงกำรปกั
หมุดพืน้ทีเ่ส่ียงต่อ
กำรทจุริต)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,250,800 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

1.เกดิฐำนข้อมูลทีม่ีกำรจัดเรียงและ
วิเครำะหข์้อมูลอยำ่งเปน็ระบบเพือ่
ใช้ส ำหรับเจ้ำหนำ้ทีป่อ้งกนักำร
ทจุริต ปรำบปรำมกำรทจุริต รวมถึง
เครือข่ำยภำคประชำชน น ำไปใช้ใน
กำรแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรปอ้งกนักำร
ทจุริตทัง้ระดับของเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนกังำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทจุริตที่
แตกต่ำงกนัในแต่ละพืน้ที ่ได้รับ
ข้อมูลทีพ่อเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรท ำงำน ทัง้ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุริตทีเ่กดิขึ้นในอดีต
และปจัจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทจุริตทีอ่ำจเกดิขึ้นในอนำคต 
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเปำ้หมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ทจุริตในประเด็นนัน้ ๆ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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 รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพือ่สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต

1.เกดิควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ
กบัส ำนกังำน ป.ป.ช. ในกำร
ปอ้งกนักำรทจุริต ในกำรส่งเสริม
ใหป้ระชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
 และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกดิกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิติั
3.เกดิเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ใน
กำรปอ้งกนักำรทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           633,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนกัถึง
ปญัหำ เข้ำใจและประพฤติปฏบิติั
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทจุริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนกั
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชนส่์วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
4. เกดิกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปญัหำไม่ลอกกำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         1,192,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร 
STRONG – 
องค์กรพอเพียง
ต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,731,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS21. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทัง้
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
กำ้วไปข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิ
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร 
STRONG - จิต
พอเพียงต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         4,297,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

1. ชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนทจุริต 
โดยกำรมุ่งพัฒนำชุมชนใหก้ำ้วไป
ข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์และ
บรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
ชุมชน ส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียง
ต้ำนทจุริต และเปน็แกนน ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทจุริต 
เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพืน้ที่

1. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทัง้
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
กำ้วไปข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิ
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภบิำลในภำค
ธุรกจิเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรร
มำภบิำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พัฒนำและส่งเสริมธรรมำภบิำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏบิติัในระดับ
พืน้ที ่จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิติัในระดับพืน้ที ่ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           530,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร

ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

โครงกำร
ขับเคล่ือนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหนำ้ทีภ่ำครัฐ
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
กจิกรรมกบัส ำนกังำน ป.ป.ท.  ไม่
นอ้ยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหนำ้ทีภ่ำครัฐ 
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70
 ของกลุ่มเปำ้หมำยแต่ละหลักสูตร 
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตำมหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนษุย์

โครงกำรทีม่ีกำร
ด ำเนนิงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

       14,778,400 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกนักำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนยิมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกนั
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กจิกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกนักำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนยิมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกนั
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กจิกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

ส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี

ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)

ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) จัดท ากฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านกังาน ป.ป.ช.)

  - จัดประชุมเพือ่รับฟังความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก

  - ยกร่างกฎหมายทีอ่าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช. เพือ่เสนอจัดรับฟังความคิดเหน็

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านกังานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ (กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ )
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอยา่งครบวงจร

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำรไดโ้ดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดนักำรออกกฏหมำยว่ำดว้ยขอ้มลู
ขำ่วสำรสำธำรณะทีป่ระชำชนควรไดร้ับทรำบขอ้มลูขำ่วสำรโดยไมต่อ้งร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐตอ้งเปดิเผย
ขอ้มลูในครอบครองผ่ำนดจิิทัลแพลตฟอร์ม

สร้างการรับรู้เกีย่วกบักฏหมายฉบบันีใ้นวงกว้าง เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

หนว่ยงานภาครัฐเปดิเผยข้อมูลอยา่งครบถ้วนบนระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพือ่ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เนต็ (ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.)) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กำรพัฒนำชอ่งทำงกำรแจ้งเบำะแสและขอ้มลูเชงิลึกในรูปแบบทีห่ลำกหลำยและมรีะบบปกปดิตวัตนทีม่ี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอยำ่งครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวก มคีวำม
เชือ่มัน่ในเรื่องกำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรจัดท ำระบบให้มกีำรแจ้งผลกำรตดิตำมให้กับ
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสไดร้ับทรำบ

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านกังาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

จัดท าระบบปกปดิตัวตนเพือ่ใหผู้้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ และ
ความปลอดภยั (ส านกังาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

กำรบงัคับใชก้ฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองชว่ยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ให้มผีลในทำงปฏบิตัอิยำ่งจริงจังและมปีระสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกับกฏหมำยดงักล่ำวในวงกว้ำงเพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่และกำรมสี่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

บงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อยา่งครบวงจร ทัง้การเข้าถึงความปลอดภยั การจัดท าระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบยีบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิติั (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

กำรแก้กฏหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือห้ำมเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐฟ้องร้องด ำเนินคดกัีบบคุคลที่
แสดงควำมเห็นหรือเปดิโปงเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตประพฤตมิชิอบ (กฏหมำยปอ้งกันกำรฟ้องปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law) ทีค่รอบคลุมทัง้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักขำ่ว และสื่อมวลชน เพ่ือปกปอ้งคนทีอ่อกมำ
เปดิโปงหรือแสดงควำมเห็นโดยสุจริตตอ่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่และเพ่ือสนับสนุนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ
ร่วมเปน็หูเปน็ตำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65



ล ำดบั

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

จัดต้ังศูนยข์้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร 
ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

หนว่ยงำนของรัฐในส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถด ำเนนิกำรศูนยข์้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนกิส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่
นอ้ยกว่ำ 600 หนว่ยงำน

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

64

MS1.1 -

จัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงใหเ้ปน็ดิจิทลั
เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรของประชำชน 
จ ำนวน 1 ระบบ

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

64

MS1.1 -

ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั โครงกำร
ศูนยก์ลำงข้อมูล
เปดิภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปดิเผยและใช้
ประโยชนจ์ำก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหนว่ยงำนรัฐ มำยงัศูนยก์ลำง
ข้อมูลเปดิภำครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

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

64

MS1.2 ด้ำนกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำร

ทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

โครงกำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ทีห่ลำกหลำย

เปำ้หมำย : ประชำชนทัว่ไป,
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

  - จัดประชุมเพือ่รับฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปากของประเทศไทย กฎหมายปอ้งกนัการฟ้อง
ปดิปากทีเ่หมาะสมและเปน็ไปได้ทีจ่ะน ามาใช้ในประเทศไทย มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัสืบสวนและกจิกำรพิเศษ)

  - สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 

MS1.1  
MS1.2 

MS2.1 
MS2.2 

MS3 

MS3.2  

MS2 
MS4 MS3.1M

S4.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

โครงกำรจัดท ำ
ระบบปกปดิ
ตัวตนทีม่ี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอยำ่งครบ
วงจร

เปำ้หมำย : เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำระบบปกปดิตัวตน
ทีม่ีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกดิควำม
เชื่อมั่นในเร่ืองกำรเกบ็รักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

โครงกำรพัฒนำ
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เร่ืองร้องเรียน

- ระบบเปดิเผยข้อมูลเร่ือง
ร้องเรียนและคดี (เร่ืองทีอ่ยูร่ะหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเร่ืองร้องเรียนและคดีที ่
ส ำนกังำน ป.ป.ช. รับไว้ด ำเนนิกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรคุ้มครอง
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลนเ์พือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

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

64

MS3.2

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกักฎหมำย)

กฎหมำยปอ้งกนั
กำรฟ้องปดิปำก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยปอ้งกนักำรฟ้องปดิ
ปำกของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ
คณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

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

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัคดี)

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบ
กำรบงัคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทยีบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ 
ทีม่ีอยูใ่นกำรพัฒนำงำนกฎหมำย
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
และงำนในกระบวนกำรยติุธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏบิติังำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 1,080,000         ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงกำรศึกษำ
และพัฒนำ
กฎหมำยเพือ่สร้ำง
มำตรกำรและ
กลไกในกำรบงัคับ
ใช้กฎหมำย กำร
ปอ้งกนักำรถูก
ด ำเนนิคดี และ
หลักคิดกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำย
ปอ้งกนักำรถูก
ฟ้องคดีอำญำ 
(กำรฟ้องเพือ่ปดิ
ปำก Anti-SLAPP
 Law) เพือ่จัดท ำ
ร่ำง
พระรำชบญัญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏรูิปประเทศ

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัสืบสวนและกจิกำรพิเศษ)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย ์

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยติุธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนบัสนนุให้
มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านกังาน ป.ป.ช.ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.) ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนากระบวนการยตุธิรรมทีร่วดเร็ว โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีุจริตทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครือขา่ย มสี่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครัฐ รวมทัง้ร่วมด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยตุธิรรมอยา่งมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีุจริตมคีวามรวดเร็ว เปน็ธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยตุธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน /คดทีีต่นรับผิดชอบมี
จ านวนลดลง
4. นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายให้กับประเทศไดร้ับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพร่ให้ประชาชนไดร้ับรู้ถึงขัน้ตอนกระบวนการยตุธิรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชนตัง้แตใ่นกระบวนการออกกฎหมายทุกระดบัและการเฝ้าระวังการบงัคับใชก้ฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่น
กระบวนการยตุธิรรมทุกขัน้ตอนควบคู่กับการสร้างการเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีป่ระชาชนไมส่ามารถเขา้ถึงในกระบวนการยตุธิรรมได้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทกุระดับ และการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหนา้ทีใ่นกระบวนการยติุธรรมทกุขั้นตอน (ส านกังาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ก าหนดบทลงโทษกบัหนว่ยงานและหวัหนา้หนว่ยงานทีป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมได้  (ส านกังาน 
ป.ป.ช.ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรมในการด าเนินคดทีุจริตและประพฤตมิชิอบทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดยีวกัน อยา่งรวดเร็วพร้อมกับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงการยกระดบัการ
ท างานบนฐานดจิิทัลและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เขา้ถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มศูีนยข์อ้มลูตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (Data Center)

ส่งเสริมใหท้กุหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรมด าเนนิคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว 
(ส านกังาน ป.ป.ช. และหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

บรูณาการประสานงานระหว่างหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคดีทจุริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลั (ส านกังาน 
ป.ป.ช. ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหนว่ยงานปราบปรามการทจุริต (ส านกังาน ป.ป.ช. ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

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



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
กระบวนกำรยติุธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลนเ์พือ่
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล

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

64

MS1.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกัส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ต้ำนทจุริต, ส ำนกังำน ป.ป.ช.
ภำค 1-9 และส ำนกังำน ป.ป.ช.
 ประจ ำจังหวัด 76 แหง่)

โครงกำร STRONG-จิต
พอเพียงต้ำนทจุริต 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

ต.ค.63 - ก.ย.64 28,237,100       ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS1.2

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จ านวนเรื่อง/คดทีีเ่จ้าหน้าทีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยตุธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีีต่นรับผิดชอบ มจี านวนลดลง

จัดใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากบั ติดตามการบริหารจัดการโดยยดึหลักคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต การบริหารจัดการ
บา้นเมืองทีดี่ ของหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรม (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายให้กับประเทศไดร้ับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนติิบคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหก้บัประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบยีนธุรกจิของกระทรวงพาณิชยใ์หถู้กต้องต้องตามข้อเทจ็จริง (กระทรวงพาณิชย์) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนนิกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อยำ่งนอ้ยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่นอ้ยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนยิมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที ่
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนนิ
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกัวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต)

โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนนิงำนของ
ส ำนกังำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนนิงำนของส ำนกังำน 
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : ส ำนกังำน ป.ป.ช.
 น ำข้อมูล ข้อคิดเหน็  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุง แกไ้ขกำรท ำงำน
ของส ำนกังำน ป.ป.ช. และ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ปฏบิติังำนเพือ่
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติ
ระยะที ่3 และยทุธศำสตร์
ส ำนกังำน ป.ป.ช.

8 เดือน 
(นบัต้ังแต่วันทีล่ง
นำมในสัญญำกำร

จ้ำงทีป่รึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กนัยำยน 2564)

1,050,000         แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ

มิชอบ 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS1.2

ด ำเนนิกำรประสำนกบั
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด ำเนนิคดีทจุริต อำทิ
เช่น ส ำนกังำน ป.ป.ท. 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
เปน็ต้น เพือ่รวบรวมข้อมูล
กำรก ำหนดขนำดของคดี 
และระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดี

มีฐำนข้อมูลกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำกำรด ำเนนิคดี
ของหนว่ยงำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้องกบักำรด ำเนนิคดี
ทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS 2.1

จัดประชุมร่วมกนัระหว่ำง
ทีห่นว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่หำรือและก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี 
และระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดีใหเ้ปน็มำตรฐำน
เดียวกนั

ได้แนวทำงร่วมกนัในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนขนำด
ของคดี และระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีใหเ้ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกลไกในกำรผลักดัน
กระบวนกำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดีทีเ่ปน็มำตรฐำน
เดียวกนัภำยใต้กรอบ
กฎหมำย ของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องกบักำรด ำเนนิคดี
ทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกับริหำรงำนกลำง)

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนนิกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อยำ่งนอ้ยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่นอ้ยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนยิมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที ่
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนนิ
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 80

จัดท ำกลไกในกำรผลักดัน 
โดยอำจจะอยูใ่นรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนกุรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน เพือ่หำรือ 
และมีมติร่วมกนั อันจะ
น ำไปสู่กระบวนกำรในกำร
จัดท ำกำรก ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีทีเ่ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่วข้องกบักระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
ส ำนกักฎหมำยเข้ำมำร่วม
เปน็ฝ่ำยเลขำนกุำร
ด ำเนนิกำรจัดท ำ/แกไ้ข
กฏหมำยหรือกฎระเบยีบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
ใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มีกฎหมำยหรือระเบยีบที่
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
 ทีห่นว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด ำเนนิคดีทจุริตใช้เปน็
หลักในกำรปฏบิติังำนไป
ในทศิทำงและมำตรฐำน
เดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

โครงกำรกำรเชื่อมโยง
หนว่ยงำนภำยนอก

ม.ค. 64  - ก.ย. 65  ไม่ใช้วงเงิน
งบประมำณ

MS2.2

ประสำนหนว่ยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรม ว่ำ
ได้มีมำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยดึหลักคุณธรรม
 ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ 
หรือไม่ อยำ่งไร

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

ประสำนหนว่ยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรมทีย่งั
ไม่มีมำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยดึหลักคุณธรรม
 ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ ให้
ด ำเนนิกำรใหแ้ล้วเสร็จ

ประสำนและแนะน ำ
แนวทำงทีเ่หมำะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

หนว่ยงำนในกระบวนกำร
ยติุธรรมแจ้งใหส้ ำนกังำน 
ป.ป.ช. ทรำบว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม ก ำกบั 
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
โดยยดึหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ แล้ว

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. รำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศ

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกับริหำรงำนกลำง)

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกักำรขัดกนัแหง่
ผลประโยชน)์

จัดท ำกลไกในกำรผลักดัน 
โดยอำจจะอยูใ่นรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนกุรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน เพือ่หำรือ 
และมีมติร่วมกนั อันจะ
น ำไปสู่กระบวนกำรในกำร
จัดท ำกำรก ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีทีเ่ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่วข้องกบักระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
ส ำนกักฎหมำยเข้ำมำร่วม
เปน็ฝ่ำยเลขำนกุำร
ด ำเนนิกำรจัดท ำ/แกไ้ข
กฏหมำยหรือกฎระเบยีบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
ใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัคดี)

โครงกำรสัมมนำเพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนนิคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำงหนว่ยงำน
ทีเ่กีย่วข้อง

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS3.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
สัมมนำ
ผลลัพธ์ : 
1. บคุลำกรมีทกัษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเทจ็จริง และกำรด ำเนนิ
กระบวนพิจำรณำในศำล
ซ่ึงมีเขตอ ำนำจพิจำรณำ
คดีทจุริตเพิม่มำกขึ้น
2. ลดปญัหำข้อขัดข้องใน
กำรด ำเนนิคดีในศำลในคดี
ทีค่ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนนิคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
เปน็ไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิง่ขึ้น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
   - มีกำรประชุมอนกุรรมกำร ศปท. 39 หนว่ยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ 
ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง 
“นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
   - มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทุกคนไมร่ับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่ (No Gift 
Policy)
2. มกีารบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญตั ิพร้อมกับให้มมีาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มกีารยืน่บญัชทีรัพยส์ินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่นสังกัดหรือปฏบิตังิานอยู ่เพ่ือใช้
เปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าทีข่องรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใชกั้บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทุกคนไมร่ับของขวัญและของก านัลทุก
ชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่(No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่” ไปสู่กำรปฏบิติั
   - มีหนงัสือแจ้งแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หนำ้ที่” ผ่ำน ศปท. 39 หนว่ยงำน

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หนำ้ที่”ของส่วนรำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)
เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.5 (MS3.5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.6 (MS3.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชนส่์วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565
   - มีข้อมูลเกีย่วกบักำรขัดกนัแหง่ผลประโยชนเ์พือ่ใช้สนบัสนนุกำรด ำเนนิกำรจัดท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกบั
ส ำนกังำน ก.พ. เพือ่ประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกนั
   - มีกำรจัดต้ังคณะอนกุรรมกำรเพือ่ศึกษำเร่ืองกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนบคุคลกบัประโยชนส่์วนรวม พ.ศ. ....  พร้อมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร 
   - มีคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโชนส่์วนตนกบัส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชนส่์วนบคุคลกบัประโยชนส่์วนรวม พ .ศ. .... 
 พร้อมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร 
   - รำยงำนผลกำรวิเครำะห ์กำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโยชนส่์วนตนกบัส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารยืน่บญัชทีรัพยส์ินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏบิตังิานอยู ่เพ่ือใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มกีารบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญตั ิพร้อมกับให้มมีาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับ
การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นตำมมำตรำ 130 ของส ำนกังำน ป.ป.ช. กบัหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องร่วมกนั ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร รวบรวมผลกำรด ำเนนิกำรเพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใชม้าตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม
 พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใชกั้บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นตำมมำตรำ 130 
แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำง
พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่และกำรเกบ็รักษำบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทัง้ 2 ฉบบั กอ่นส่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทีเ่สนอโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
“สัตบรุุษ” และบงัคับใช้กบัหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐทีม่ีฐำนะเปน็นติิบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี2564
   - มีแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีข้อเสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐ เสนอเข้ำ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเหน็เกีย่วกบัวิธีกำรประเมิน“สัตบรุุษ” ใหก้บัองค์กรกลำงบริหำรงำนบคุคลและองค์กร
ทีม่ีหนำ้ทีจ่ัดท ำประมวลจริยธรรม
   - มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ใช้วิเครำะห ์เปรียบเทยีบ ประกอบกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวิเครำะห ์เปรียบเทยีบ เพือ่ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐทีป่รับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65



ล าดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีแนวทำงด ำเนนิงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และ
กำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำก
ข้อมูลทีไ่ด้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกบัส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี และส ำนกังำน ป.ป.ช. เพือ่ก ำหนดแนวทำงด ำเนนิงำนและ
ประสำนข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำร
ด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนนิงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ 
และกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐใหด้ ำเนนิกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีหนงัสือแจ้งข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงั
หวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ โดยใหใ้ช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดั และแจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยใหม้ีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนนิงำนของภำยในหนว่ยงำน และใหร้ำยงำน
ไปยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.
   - มีกำรแจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐ
และกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัส่วนหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ 
   - หนว่ยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหนำ้ที่
ของรัฐในสังกดั 
   -  มีกำรแจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรม
และใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม 
   - หนว่ยงำนของรัฐมีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนนิงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหนว่ยงำน และให้
รำยงำนไปยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

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 3.1 MS 3.2 MS 2 MS 3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ท. 
และทกุส่วนรำชกำร

ประชุมอนกุรรมกำร ศปท. 39 
หนว่ยงำน  เพือ่พิจำรณำแนว
ทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำร
ปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) 
กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) 
เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 MS1.1

แจ้งแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
และประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง)
 กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock)
 เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่” ผ่ำน ศปท. 
39 หนว่ยงำน

เม.ย.  64 MS1.2

ติดตำมกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือน 
(ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำน
กำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ 
(Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
ของส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64 MS1.3

ส ำนกังำน ป.ป.ท.
ส ำนกังำน ก.พ.
ส ำนกังำน ป.ป.ช.

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน ด ำเนนิกำร
จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ” และ
บงัคับใช้กบัหวัหนำ้หนว่ยงำนของ
รัฐทีม่ีฐำนะเปน็นติิบคุคลเปน็ล ำดับ
แรก ภำยในป ี2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 MS2.1 

ส ำนกังำนข้ำรำชกำรพลเรือน 
ร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
แหง่ชำติ เสนอแนะมำตรกำร
เกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี
2564 และเสนอคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย
ยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS2.1 

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

มีกำรบริหำร
บคุคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม
ตำมรัฐธรรมนญู
บญัญัติ พร้อมกบั
ใหม้ีมำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนตน
กบัส่วนรวม และ
ยกระดับ
มำตรกำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำ
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนตน
กบัส่วนรวมเปน็
กฎหมำย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

ส ำนกังำน ป.ป.ท. ก ำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ ตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
พ.ศ. 2561

ต.ค. 63 - ส.ค. 64 MS3.1 - MS3.4

ส ำนกังำน ป.ป.ช. ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นตำมมำตรำ ๑๓๐ ของ
ส ำนกังำน ป.ป.ช. กบัหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องร่วมกนั

ผู้มีหนำ้ทีย่ืน่บญัชีฯ
 ตำม พ.ร.ฎ. นี ้มี
ควำมเข้ำใจในกำร
ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นต่อ
หวัหนำ้ส่วน
รำชกำร 
รัฐวิสำหกจิ หรือ
หนว่ยงำนของรัฐ
ทีต่นสังกดัหรือ
ปฏบิติังำนอยู่

ส.ค. 64 - พ.ย. 64 MS3.5

ส ำนกังำน ป.ป.ท. ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร รวบรวม
ผลกำรด ำเนนิกำรเพือ่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิกำรยืน่
บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นตำม
แผนกำร
ด ำเนนิกำร ฯ ที่
ก ำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 MS3.6

ร่ำงพระรำช
กฤษฎกีำ
ก ำหนดให้
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นตำม
มำตรำ 130 แหง่
พระรำชบญัญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนญูว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต พ.ศ. 
2561 พ.ศ. ....  
และร่ำงพระรำช
กฤษฎกีำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ยืน่และกำรเกบ็
รักษำบญัชี
ทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นของ
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ตำมมำตรำ 130 
แหง่
พระรำชบญัญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนญูว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต พ.ศ. 
2561 พ.ศ. .... 
แล้วเสร็จ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

ส ำนกังำน ป.ป.ท. แจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐถึง
ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือ
ช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของ
เจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ 
ไปยงัส่วนหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ 
เพือ่ใหใ้ช้เปน็ข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง
และบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
ประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติ
ของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดั กำร
แจ้งอำจท ำได้หลำยคร้ังหำก
ปรำกฏพฤติกำรณ์หรือช่องทำง
ควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ที่
รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติใหม่จำก
พฤติกำรณ์เดิม

ม.ค. 64  - ก.ย. 64 MS4.1

แจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ
ติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ที่
ของรัฐในสังกดัปฏบิติัตำม
มำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั 
และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม

MS4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หวัหนำ้หนว่ยงำน
ของรัฐจัดท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง
เกีย่วกบักำร
ประพฤติมิชอบ
และร่ ำรวย
ผิดปกติของ
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ในหนว่ยงำน และ
บงัคับใช้มำตรกำร
ทำงจริยธรรม วินยั
 และอำญำต่อ
ผู้กระท ำผิดอยำ่ง
รวดเร็วและเปน็
ธรรม พร้อมกบั
น ำหลักควำม
รับผิดชอบในกำร
กระท ำ 
(Accountability)
 มำบงัคับใช้กบั
หวัหนำ้หนว่ยงำน
ของรัฐ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนงบประมำณ  

ส ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทกุหนว่ยงำนภำครัฐทีม่ีโครงกำรทีเ่ปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยทีก่ ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนนิโครงกำรมำกกว่ำ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรทีม่ีผลกระทบในเชิงเศรษฐกจิ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง ) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทัง้น ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสมยืน่ต่อหนว่ยงำนทีท่ ำหนำ้ทีพ่ิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบัดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหนว่ยงำน (หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทกุโครงกำรทีม่ีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิง
นโยบำย ภำยในป ี2565
3. หนว่ยงำนภำครัฐทีม่ีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนนิโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนนิโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล    
   (คตป.))

 -
 - 
 - 
 -

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทกุหนว่ยงานทีม่ีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการพร้อมทัง้
ก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสมเพือ่ยืน่ต่อส านกังบประมาณหรือหนว่ยงานอื่นทีท่ าหนา้ทีพ่ิจารณา
กล่ันกรองงบประมาณ

ม.ค. - มี.ค. 64

มีการจัดประชุมเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ ในการประเมินความเส่ียงต่อ
การทจุริตเชิงนโยบาย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
   - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ

มกราคม 2564

มีหนงัสือแจ้งใหส่้วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 และทีข่อรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป .ป.ท.

กมุภาพันธ์ 2564

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ใหค้วามรู้ในการจัดท าแผนประเมินความเส่ียงการทจุริตแกห่นว่ยงานทีม่ี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

มีนาคม 2564

ส่วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

ส่วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป.ป.ท.



ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ

1. ขับเคล่ือนกำรประเมินควำมเส่ียง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ด ำเนนิงำน ดังนี้

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

 - MS 1 - MS 3

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทกุโครงการทีม่ีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตเชิงนโยบาย ภายในป ี2564 เม.ย. - มิ.ย. 64

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล มีการวิเคราะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อการประเมินความเส่ียงการ
ทจุริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  และแจ้งความเหน็/ข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงานเจ้าของโครงการ
   - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเส่ียงโครงการ
   - มีความเหน็/ข้อเสนอแนะน าหนว่ยงานเจ้าของโครงการ

เมษายน 2564

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม ยืน่ต่อ ศปท . กระทรวง และส าเนาส่ง ส านกังาน ป.ป.ท.
   - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต รายโครงการ
   - มีแผนบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริต เสนอ ศอตช ./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ กนัยายน 2564

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตาม การด าเนนิโครงการฯ 
   - มีการลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตาม การด าเนนิโครงการฯ พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หนว่ยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS1 
MS 1.3 - 1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS1.1 MS1.2  MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

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

 (1) ส ำนกังำน ป.ป.ท. ประชุม
หำรือร่วมกบั สงป.  สศช. ค.ต.ป. 
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  
เพือ่ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยและ
แนวทำงในกำรตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัเพือ่เปน็แนวทำงในกำร
ด ำเนนิกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตเชิงนโยบำย ใหก้บั
หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำรและ
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง

มกรำคม 2564

 (2) ส ำนกังำน ป.ป.ท. ประสำนกบั
ส ำนกังบประมำณ เพือ่ขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณต้ังแต่ 500
 ล้ำน ขึ้นไป

กมุภำพันธ์ 2564

 (3) จัดท ำคู่มือกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยใน
กำรด ำเนนิโครงกำรขนำดใหญ่

กมุภำพันธ์ 2564

 (4) ใหค้วำมรู้กบัส่วนรำชกำร
เกีย่วกบัเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร 
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทจุริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร
ส ำนกังำน ป.ป.ท.

 (5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด
 ด ำเนนิกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ทีเ่หมำะสม ส่งมำยงัส ำนกังำน 
ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

มีนำคม 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

 
เมษำยน 2564

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

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

 (6) หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัดูแล วิเครำะห ์ประมวลผล 
และใหข้้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเส่ียงกำรทจุริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงำน
เจ้ำของโครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ 
ติดตำม กำรด ำเนนิโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร
ส ำนกังำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
คตป. กระทรวง

 (8) หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร 
จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตรำย
โครงกำร และเสนอแผนบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม ยืน่
ต่อ ศปท. กระทรวง และส ำเนำส่ง 
ส ำนกังำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

ส ำนกังำน ป.ป.ท.  (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิ
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงกำรทจุริต เสนอ 
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏรูิป
ประเทศ

กนัยำยน 2564

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)


