11 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))
11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัสBR

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต

1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.และสานักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้
ตระหนัก ถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควร
ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการ
จัดทาระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รบั ทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดาเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รปั ชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบั รู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการ
ออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการ
ยุติธรรมได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทางานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จานวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/
คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
4. นิติบุคคลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No
Gift Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับ
ใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนดมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ท้องทีข่ องตนองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได้และมีความซือ่ สัตย์สุจริตตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

BR1101

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ ที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง (อย่ำงน้อยจังหวัด
ละ 5 เครือข่ำย)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ หำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 5 จังหวัด (ปี 64)
- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ หำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 39 จังหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เกิดกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรทีส่ ำคัญ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมำ บูรณำกำรร่วมกัน ร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ท.และสำนักงำน
ป.ป.ช. ด้ำนกำรตื่นรู้ ตระหนัก ถึงควำมสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ำยจำกกำรทุจริต

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีแผนงำน มำตรกำร และกิจกรรมสำคัญ ทีม่ ีกำรบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนือ่ ง ร่วมกับ สำนักงำน ป .ป.ท. ป.ป.ช.
และหน่วยงำนอื่นๆ ในระดับพืน้ ที่
- ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด 25 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด 1,565 ตำบล

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ในพืน้ ที่ รวมทัง้ กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทีสมัชชำประชำชนในระดับตำบล
- ปี 2564 จำนวน 15 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 1,565 ตำบล

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

มีกำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรร่วมกับองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกุศลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน อำทิ สำนักงำน
ป.ป.ช. ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต ศูนย์คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่
เกีย่ วข้อง

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

เม.ย. 64 - ก.พ. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน
อย่ำงน้อย 2 แนวทำง

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีแนวทำงทีป่ ฏิบตั ิร่วมกันในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกับ สำนักป.ป.ท.

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่ พัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่ ง

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกทีเ่ กีย่ วข้อง อำทิ คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

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

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.1
MS3.2

MS1.2
MS2.1

MS1

MS1.1

MS3

MS2

MS4.2

MS1.1
MS2.2
MS4.1

MS2.3

MS2.1

MS4.2

MS2.2

MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101

โครงกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน
องค์กรชุมชนทีด่ ำเนินกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับ
จังหวัด ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด
ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด
2. มีจำนวนตำบลทีม่ ีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและต่อ
ต่ำนกำรทุจริตในพืน้ ที่ ปี 2564
จำนวน 25 ตำบล ปี 2565 จำนวน
1,565 ตำบล
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เครื่องมือกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตของภำคประชำชน
องค์กรชุมชน

วันที่ 1 มกรำคม
2564 วันสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน
2565

ปี 2564 จำนวน เงินนอก
MS1 และ MS2
5,520,100 บำท งบประมำณ/แหล่ง
(เสนอขอ
เงินได้รำยได้อื่น
งบประมำณจำก
กองทุนป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต
แห่งชำติ) ปี 2565
จำนวน
261,131,300
บำท (เสนอ
แผนงำนบูรณำ
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อ
สนง.ปปช.
โครงกำรพัฒนำ 1.เกิดฐำนข้อมูลทีม่ ีกำรจัดเรียงและ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
2,250,800 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
แผนทีพ่ นื้ ทีเ่ สี่ยง วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเพือ่
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จัดสรรตำม พรบ.
MS3
ต่อกำรทุจริตใน ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำทีป่ อ้ งกันกำร
64
ประเทศไทยอย่ำง ทุจริต ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึง
มีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำคประชำชน นำไปใช้ใน
ประชำชน
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
(โครงกำรต่อเนือ่ ง 2. กำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำร
จำกโครงกำรปัก ทุจริตทัง้ ระดับของเจ้ำหน้ำที่
หมุดพืน้ ทีเ่ สี่ยงต่อ สำนักงำน ป.ป.ช. และภำคี
กำรทุจริต)
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทุจริตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพืน้ ที่ ได้รับ
ข้อมูลทีพ่ อเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรทำงำน ทัง้ ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุ ริตทีเ่ กิดขึ้นในอดีต
และปัจจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ทุจริตในประเด็นนัน้ ๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพือ่ สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
กับสำนักงำน ป.ป.ช. ในกำร
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ป้องกันกำรทุจริต ในกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคลื่อนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏิบตั ิ
3.เกิดเครื่องมือในกำรนำไปใช้ใน
กำรป้องกันกำรทุจริต

633,500 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบ้ำน ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึง
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
ปัญหำ เข้ำใจและประพฤติปฏิบตั ิ
64
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนัก
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ
4. เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปัญหำไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1,192,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
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สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

โครงกำร
STRONG –
องค์กรพอเพียง
ต้ำนทุจริต

1. องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทัง้
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทัง้
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทัง้ ภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน

2,731,100 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
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1 ต.ค.63-30 ก.ย.
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และบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
ปญ
ั หำกำรทุจตริต/ผลลั
รวมทั
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ และใฝ่
เป้ารู้หมาย/ผลผลิ
พธ์ง้
มชนให้มีควำมเอื้อ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ร่วมกันพัฒนำชุ
ของโครงการ
อำทรบนพืน้ ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทัง้ ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทัง้ ภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทัง้ ภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

โครงกำร
1. ชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต
STRONG - จิต โดยกำรมุ่งพัฒนำชุมชนให้กำ้ วไป
พอเพียงต้ำนทุจริต ข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทัง้
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
ชุมชน ส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนนำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพืน้ ที่

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

4,297,100 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภิบำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรร
มำภิบำลในภำคเอกชน จำนวน 1
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิบำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏิบตั ิในระดับ
พืน้ ที่ จำนวน 1 ชุด
3. จำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภิบำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏิบตั ิในระดับพืน้ ที่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

530,100 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
64
กิจกรรมกับสำนักงำน ป.ป.ท. ไม่
น้อยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ. 2560 ไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 80

2,000,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

เชิงปริมำณ: จำนวนเครือข่ำยภำค 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
64
ละหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
ของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมทีเ่ ข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตำมหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80

2,000,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

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

แกนนำสภำเด็กและเยำวชน
จำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำร
เฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีทศั นคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคลื่อน
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

14,778,400 โครงกำรทีไ่ ด้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีทศั นคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทุจริต
กและเยำวชนต/ผลลั
เครือพข่ำธ์ย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 3. สภำเด็
เป้าหมาย/ผลผลิ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เด็กและเยำวชน
ของโครงการ
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคลื่อน
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชั่น
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

BR1102

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

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดันกำรออกกฏหมำยว่ำด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรสำธำรณะทีป่ ระชำชนควรได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรโดยไม่ตอ้ งร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลในครอบครองผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทลั แพลตฟอร์ม เพือ่ ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 (MS2)

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 (MS3)

กำรพัฒนำช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบทีห่ ลำกหลำยและมีระบบปกปิดตัวตนทีม่ ี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก มีควำม
เชือ่ มัน่ ในเรื่องกำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรจัดทำระบบให้มกี ำรแจ้งผลกำรติดตำมให้กับ
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสได้รับทรำบ
พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (สานักงาน ป.ป.ช)
จัดทาระบบปกปิดตัวตนเพือ่ ให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และ
ความปลอดภัย (สานักงาน ป.ป.ช)

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

กำรบังคับใช้กฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองช่วยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ให้มผี ลในทำงปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกฏหมำยดังกล่ำวในวงกว้ำงเพือ่ สร้ำงควำมเชือ่ มัน่ และกำรมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทัง้ การเข้าถึงความปลอดภัย การจัดทาระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

สร้างการรับรู้เกีย่ วกับกฏหมายฉบับนีใ้ นวงกว้าง เพือ่ ให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
(สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

กำรแก้กฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ห้ำมเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่
แสดงควำมเห็นหรือเปิดโปงเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ (กฏหมำยป้องกันกำรฟ้องปิดปำก
(Anti-SLAPP Law) ทีค่ รอบคลุมทัง้ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักข่ำว และสื่อมวลชน เพือ่ ปกป้องคนทีอ่ อกมำ
เปิดโปงหรือแสดงควำมเห็นโดยสุจริตต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพือ่ สนับสนุนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ร่วมเป็นหูเป็นตำ
จัดทากฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) (สานักงาน ป.ป.ช.)
- จัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
- ยกร่างกฎหมายทีอ่ าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ เสนอจัดรับฟังความคิดเห็น

ม.ค. - ธ.ค. 65
ม.ค.-65
มี.ค. 65 - พ.ค. 65

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ลำดับ

- จัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ปิดปากทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้ทจี่ ะนามาใช้ในประเทศไทย

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏิรูปฯ ต่อไป

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS1.1
MS1.2

MS3

MS3.1M
S4.1

MS3.2

MS2
MS4

MS2.1
MS2.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่น
สำมำรถดำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่
น้อยกว่ำ 600 หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

380,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั
(e-Complaint
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ทไี่ ด้รับ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นดิจิทลั
เพือ่ อำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน
จำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

500,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

โครงกำร
ศูนย์กลำงข้อมูล
เปิดภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จำก
ข้อมูล (Open
Data) (สพร.)
โครงกำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ทีห่ ลำกหลำย

จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำง
ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Data
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

41,361,800

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.2

ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

เป้ำหมำย : ประชำชนทัว่ ไป,
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ผลผลิต : จัดทำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภัย

เม.ย 64 - ธ.ค. 65

-

MS2.1

-

สำนักงำน ป.ป.ช.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

โครงกำรจัดทำ
ระบบปกปิด
ตัวตนทีม่ ี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอย่ำงครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
เม.ย 64 - ธ.ค. 65
ผลผลิต : จัดทำระบบปกปิดตัวตน
ทีม่ ีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในเรื่องกำรเก็บรักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภัย

-

-

MS2.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

โครงกำรพัฒนำ
ระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เรื่องร้องเรียน

- ระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ม.ค. - ก.ย. 64
ร้องเรียนและคดี (เรื่องทีอ่ ยูร่ ะหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ดำเนินงำนเรื่องร้องเรียนและคดีที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สำนักงำน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินกำร

ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

-

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ ใช้ในกำร
กำรคุ้มครอง
เผยแพร่ข้อมูล
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักกฎหมำย)

กฎหมำยป้องกัน
กำรฟ้องปิดปำก
ของประเทศไทย

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

โครงกำรศึกษำ
และพัฒนำ
กฎหมำยเพือ่ สร้ำง
มำตรกำรและ
กลไกในกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย กำร
ป้องกันกำรถูก
ดำเนินคดี และ
หลักคิดกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย
ป้องกันกำรถูก
ฟ้องคดีอำญำ
(กำรฟ้องเพือ่ ปิด
ปำก Anti-SLAPP
Law) เพือ่ จัดทำ
ร่ำง
พระรำชบัญญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏิรูปประเทศ

ม.ค. - ธ.ค.64

261,300

ร่ำงกฎหมำยป้องกันกำรฟ้องปิด
ปำกของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ
คณะกรรมกำรปฏิรูปฯ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

275,400

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบ
กำรบังคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ
ทีม่ ีอยูใ่ นกำรพัฒนำงำนกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรนำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65

1,080,000

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS4.1

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่ เติม

MS4.1

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทีร่ วดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการดาเนินคดีทุจริตทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน

BR1103

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ รวมทัง้ ร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุตธิ รรมอย่างมีนยั สาคัญ
2. การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมทีถ่ ูกดาเนินการทางวินยั มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน /คดีทตี่ นรับผิดชอบมี
จานวนลดลง
4. นิตบิ คุ คลทีก่ ระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขัน้ ตอนกระบวนการยุตธิ รรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตัง้ แต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่ น
กระบวนการยุตธิ รรมทุกขัน้ ตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีป่ ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุตธิ รรมได้

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้
มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (สานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

กาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีป่ ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (สานักงาน
ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)
เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรมในการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการ
ทางานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ขอ้ มูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (Data Center)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว
(สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทจุ ริตฯ และยกระดับการทางานบนฐานดิจิทลั (สานักงาน
ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

จานวนเรื่อง/คดีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมทีถ่ ูกดาเนินการทางวินยั มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีทตี่ นรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

นิตบิ คุ คลทีก่ ระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบคุ คลทีก่ ระทาความเสียหายให้กบั ประเทศตามมาตรฐานสากล (สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย์)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS3.1
MS4.1

MS1.1
MS2.1

MS1.2

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่
กระบวนกำรยุติธรรมผ่ำน ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
แพลตฟอร์มออนไลน์

ม.ค. - ธ.ค. 64

261,300

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ต้ำนทุจริต, สำนักงำน ป.ป.ช.
ภำค 1-9 และสำนักงำน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัด 76 แห่ง)

โครงกำร STRONG-จิต
ผลผลิต :
พอเพียงต้ำนทุจริต
1. พืน้ ทีด่ ำเนินกำรสำรวจ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
2564
อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3
อำเภอ รวมไม่นอ้ ยกว่ำ
231 อำเภอ
2.จำนวนประชำชนทีเ่ ข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่นอ้ ยกว่ำ
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต มีทศั นคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมสำเร็จของ
ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

ต.ค.63 - ก.ย.64

28,237,100

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่ เติม

MS1.2

11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต มีทศั นคติ
และพฤติกรรมในกำร
ำนกำรทุจริตและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน ต่เป้อาต้หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ประพฤมิของโครงการ
ชอบ (ตัวชี้วัดที่
(BR0101Xnn)
***
เริ่มต้นและสิ้นสุด
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่นอ้ ย
โครงการ
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมสำเร็จของ
ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต)

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักบริหำรงำนกลำง)

โครงกำรสำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
สำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำน
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : สำนักงำน ป.ป.ช.
นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
สำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดทำแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุง แก้ไขกำรทำงำน
ของสำนักงำน ป.ป.ช. และ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ปฏิบตั ิงำนเพือ่
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะที่ 3 และยุทธศำสตร์
สำนักงำน ป.ป.ช.
ดำเนินกำรประสำนกับ
มีฐำนข้อมูลกำรกำหนด
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับ ขนำดของคดี และ
กำรดำเนินคดีทจุ ริต อำทิ ระยะเวลำกำรดำเนินคดี
เช่น สำนักงำน ป.ป.ท.
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินคดี
เป็นต้น เพือ่ รวบรวมข้อมูล ทุจริต
กำรกำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดี
จัดประชุมร่วมกันระหว่ำง
ทีห่ น่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ หำรือและกำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี
และระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดีให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน
จัดทำกลไกในกำรผลักดัน
โดยอำจจะอยูใ่ นรูปแบบ
คณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะทำงำน เพือ่ หำรือ
และมีมติร่วมกัน อันจะ
นำไปสู่กระบวนกำรในกำร
จัดทำกำรกำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรดำเนินคดีทเี่ ป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่ วข้องกับกระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
สำนักกฎหมำยเข้ำมำร่วม
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร
ดำเนินกำรจัดทำ/แก้ไข
กฏหมำยหรือกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้กำร

8 เดือน
(นับตั้งแต่วันทีล่ ง
นำมในสัญญำกำร
จ้ำงทีป่ รึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

1,050,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

แผนงำนบูรณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ
มิชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

MS1.2

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS 2.1

ได้แนวทำงร่วมกันในกำร
กำหนดมำตรฐำนขนำด
ของคดี และระยะเวลำใน
กำรดำเนินคดีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

มีกลไกในกำรผลักดัน
กระบวนกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำรกำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดีทเี่ ป็นมำตรฐำน
เดียวกันภำยใต้กรอบ
กฎหมำย ของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินคดี
ทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

จัดทำกลไกในกำรผลักดัน
โดยอำจจะอยูใ่ นรูปแบบ
คณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะทำงำน เพือ่ หำรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ และมี
โครงการ/การด
นงาน
มติร่วมกัน อัาเนิ
นจะ
(BR0101Xnn) นำไปสู่กระบวนกำรในกำร
***
จัดทำกำรกำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรดำเนินคดีทเี่ ป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่ วข้องกับกระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
สำนักกฎหมำยเข้ำมำร่วม
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร
ดำเนินกำรจัดทำ/แก้ไข
กฏหมำยหรือกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้กำร
กำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรดำเนินคดี
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ภำยใต้กรอบของฏหมำย

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

มีกฎหมำยหรือระเบียบที่
กำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรดำเนินคดี
ทีห่ น่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรดำเนินคดีทจุ ริตใช้เป็น
หลักในกำรปฏิบตั ิงำนไป
ในทิศทำงและมำตรฐำน
เดียวกัน

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2.1

โครงกำรกำรเชื่อมโยง
หน่วยงำนภำยนอก
ประสำนหน่วยงำนใน
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนกำรยุติธรรม ว่ำ
ได้มีมำตรกำรควบคุม
กำกับ ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี
หรือไม่ อย่ำงไร

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.2

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใช้วงเงิน
งบประมำณ
-

ประสำนหน่วยงำนใน
ประสำนและแนะนำ
กระบวนกำรยุติธรรมทีย่ งั แนวทำงทีเ่ หมำะสม
ไม่มีมำตรกำรควบคุม
กำกับ ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี ให้
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมแจ้งให้สำนักงำน
ป.ป.ช. ทรำบว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม กำกับ
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
โดยยึดหลักคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี แล้ว

รำยงำนผล

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช. รำยงำน รำยงำนผล
ผลต่อคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

MS3.1

MS3.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

โครงกำรสัมมนำเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำงหน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
สัมมนำ
ผลลัพธ์ :
1. บุคลำกรมีทกั ษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริง และกำรดำเนิน
กระบวนพิจำรณำในศำล
ซึ่งมีเขตอำนำจพิจำรณำ
คดีทจุ ริตเพิม่ มำกขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องใน
กำรดำเนินคดีในศำลในคดี
ทีค่ ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด
3. กำรดำเนินคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
เป็นไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิง่ ขึ้น

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

3,000,000

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่ เติม

MS3.1

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

BR1104

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่ นสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพือ่ ใช้
เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินยั และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

-

-

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบตั หิ 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) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ”
- มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 หน่วยงำน เพือ่ พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง
“นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่”
- มีแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
- มีหนังสือแจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่” ผ่ำน ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่”ของส่วนรำชกำร
- มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร มำยังสำนักงำน ป.ป.ท.
- มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่ รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ก.ย. 64

ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนดวิธีกำรประเมิน
“สัตบุรุษ” และบังคับใช้กบั หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทีม่ ีฐำนะเป็นนิติบคุ คลเป็นลำดับแรก ภำยในปี 2564
- มีแนวทำงกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
- มีข้อเสนอแนวทำงกำรนำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เสนอเข้ำ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.)
- มีกำรสัมมนำเพือ่ รับฟังควำมเห็นเกีย่ วกับวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” ให้กบั องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและองค์กร
ทีม่ ีหน้ำทีจ่ ัดทำประมวลจริยธรรม
- มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.)
- มีข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกำรแต่งตั้งโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ ใช้วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประกอบกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
- ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม
- มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐทีป่ รับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนให้จัดทำเป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภำยในปี 2565
- มีข้อมูลเกีย่ วกับกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เพือ่ ใช้สนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดทำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกับ
สำนักงำน ก.พ. เพือ่ ประชุมหำรือในเรื่องดังกล่ำวร่วมกัน
- มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรเพือ่ ศึกษำเรื่องกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่ วกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... พร้อมทัง้ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
- มีคู่มือคำอธิบำยเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
- มีร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่ วกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
พร้อมทัง้ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
- รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือคำอธิบำยเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินตำมมำตรำ 130
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่ และกำรเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐตำม
มำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทัง้ 2 ฉบับ ก่อนส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทีเ่ สนอโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ชี้แจงกำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินตำมมำตรำ 130 ของสำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน

มี.ค. 64 - พ.ค. 64
พ.ค. 64 - ส.ค. 64
ส.ค. 64
ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวมผลกำรดำเนินกำรเพือ่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินยั และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีแนวทำงดำเนินงำนเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ และ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด จำก
ข้อมูลทีไ่ ด้รับ
- มีกำรประชุมร่วมกับสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี และสำนักงำน ป.ป.ช. เพือ่ กำหนดแนวทำงดำเนินงำนและ
ประสำนข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ กำร
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
- มีแนวทำงดำเนินงำนเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ
และกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
- มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ดำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ ไปยัง
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปทำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในสังกัด และแจ้งให้หวั หน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ในสังกัดปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบงั คับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำน
ไปยังสำนักงำน ป.ป.ท.
- มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐ
และกำรร่ำรวยผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
- หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในสังกัด
- มีกำรแจ้งให้หวั หน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในสังกัดปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนจริยธรรม
และให้มีบงั คับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิดอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม
- หน่วยงำนของรัฐมีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และให้
รำยงำนไปยังสำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ธ.
MS 1.1

MS 1.2

MS 3.1

MS 1.3 MS 1
MS 4.1
MS 4.2 MS 4

MS 3.2

MS 2.2 MS 3
MS 3.3

MS 2.1

MS 2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำน ป.ป.ท.
และทุกส่วนรำชกำร

สำนักงำน ป.ป.ท.
สำนักงำน ก.พ.
สำนักงำน ป.ป.ช.

ประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39
หน่วยงำน เพือ่ พิจำรณำแนว
ทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock)
เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy
จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ”

หน่วยงำนของรัฐ มี.ค. 64 - เม.ย. 64
ทุกหน่วยประกำศ
ตนเป็นหน่วยงำนที่
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ทุกคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจำก
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่
(No Gift Policy)
และสำนักงำน
แจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) ป.ป.ช. ได้
เม.ย. 64
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำร พิจำรณำเพิม่ ข้อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คำถำมในกำร
และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ประเมิน ITA ปี
กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ (Big Rock) 2565
เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy
จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ” ผ่ำน ศปท.
39 หน่วยงำน

MS1.1

ติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปทีส่ ำคัญ
(Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No
Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ”
ของส่วนรำชกำร

MS1.3

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน ดำเนินกำร
จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และ
บังคับใช้กบั หัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐทีม่ ีฐำนะเป็นนิติบคุ คลเป็นลำดับ
แรก ภำยในปี 2564

ก.ย. 64

มีกำรบริหำร
ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65
บุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม
ตำมรัฐธรรมนูญ
บัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่ วกับ
กำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม และ
สำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ยกระดับ
ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
มำตรกำรป้องกัน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแก้ไขปัญหำ
แห่งชำติ เสนอแนะมำตรกำร
กำรขัดกันระหว่ำง
เกีย่ วกับกำรป้องกันและแก้ไข
ประโยชน์ส่วนตน
ปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ กับส่วนรวมเป็น
ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย กฎหมำย
ขั้นตอนให้จัดทำเป็นมำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี
2564 และเสนอคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภำยในปี 2565

MS1.2

MS2.1

MS2.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำน ป.ป.ท.

กำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ตำม
มำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. 2561

วยงำนของรัฐ ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ร่หน่
ำงพระรำช
ทุกหน่กวยประกำศ
กฤษฎี
ำ
นหน่วยงำนที่
กตนเป็
ำหนดให้
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ยืทุน่ กบัคนญชีไม่ทรรัับพย์สิน
ของขวัญส้ และของ
และหนี
ินตำม
กำนัลทุก130
ชนิดแห่
จำกง
มำตรำ
กำรปฏิบตั ญิหญั
น้ำตทีิ ่
พระรำชบั
(No Gift Policy)
ประกอบ
ำนักญงำน
รัและส
ฐธรรมนู
ว่ำ
ได้องกัน
ด้ป.ป.ช.
วยกำรป้
พิจำรณำเพิม่ ข้อ
และปรำบปรำม
คำถำมในกำร
กำรทุ
จริต พ.ศ.
ประเมิพ.ศ.
น ITA....ปี
2561
2565ำงพระรำช
และร่
กฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ยืน่ และกำรเก็บ
รักษำบัญชี
ทรัพย์สินและ
หนีส้ ินของ
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ตำมมำตรำ 130
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ.
2561 พ.ศ. ....
แล้วเสร็จ

MS3.1 - MS3.4

สำนักงำน ป.ป.ช.

ชี้แจงกำรยืน่ บัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ ินตำมมำตรำ ๑๓๐ ของ
สำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องร่วมกัน

ผู้มีหน้ำทีย่ นื่ บัญชีฯ ส.ค. 64 - พ.ย. 64
ตำม พ.ร.ฎ. นี้ มี
ควำมเข้ำใจในกำร
ยืน่ บัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ ินต่อ
หัวหน้ำส่วน
รำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐ
ทีต่ นสังกัดหรือ
ปฏิบตั ิงำนอยู่

MS3.5

สำนักงำน ป.ป.ท.

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวม รำยงำนผลกำร
ผลกำรดำเนินกำรเพือ่ รำยงำนต่อ ดำเนินกำรยืน่
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
บัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ ินตำม
แผนกำร
ดำเนินกำร ฯ ที่
กำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

MS3.6

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำน ป.ป.ท.

แจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึง
ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกำรณ์หรือ
ช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำทีร่ ัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ
ไปยังส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
เพือ่ ให้ใช้เป็นข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง
และบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติ
ของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในสังกัด กำร
แจ้งอำจทำได้หลำยครั้งหำก
ปรำกฏพฤติกำรณ์หรือช่องทำง
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติใหม่จำก
พฤติกำรณ์เดิม

แจ้งให้หวั หน้ำหน่วยงำนของรัฐ
ติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในสังกัดปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบงั คับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั
และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม

วยงำนของรั
ฐ ม.ค. 64 - ก.ย. 64
หัหน่วหน้
ำหน่วยงำน
ทุกหน่ฐวจัยประกำศ
ของรั
ดทำแผน
ตนเป็
นหน่วยงำนที
บริ
หำรควำมเสี
่ยง ่
เจ้ำย่ หน้
ข่ องรัฐ
เกี
วกับำทีกำร
ทุกคน ไม่มริชับอบ
ประพฤติ
ของขวัำรวย
ญและของ
และร่
ลทุกขชนิ
ผิกดำนัปกติ
อง ดจำก
กำรปฏิ
น้ำทีฐ ่
เจ้
ำหน้ำบทีตั ข่ ิหองรั
(No Gift
Policy)
ในหน่
วยงำน
และ
งำน
บัและส
งคับำนั
ใช้มกำตรกำร
ป.ป.ช.ยได้ธรรม วินยั
ทำงจริ
พิและอำญำต่
จำรณำเพิม่ อข้อ
ผูค้กำถำมในกำร
ระทำผิดอย่ำง
ประเมิวนและเป็
ITA ปีน
รวดเร็
2565 พร้อมกับ
ธรรม
นำหลักควำม
รับผิดชอบในกำร
กระทำ
(Accountability)
มำบังคับใช้กบั
หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS4.1

MS4.2

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่

1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐทีม่ ีโครงกำรทีเ่ ป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยทีก่ ำหนด (งบประมำณกำรดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500
ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรทีม่ ีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทัง้ นำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสมยืน่ ต่อหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีพ่ ิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรทีม่ ีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิง
นโยบำย ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐทีม่ ีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนงบประมำณ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
(คตป.))

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทุกหน่วยงานทีม่ ีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทัง้
กาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสมเพือ่ ยืน่ ต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นทีท่ าหน้าทีพ่ ิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณ

ม.ค. - มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีการจัดประชุมเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ในการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบาย
- มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
- มีแนวทางในการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

มกราคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทีข่ อรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด ดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป .ป.ท.

กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ให้ความรู้ในการจัดทาแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานทีม่ ี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่วนราชการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

ส่วนราชการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

มีนาคม 2564

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

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

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ลำดับ

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการทีม่ ีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด และแจ้งความเห็น /ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงโครงการ
- มีความเห็น/ข้อเสนอแนะนาหน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ
- มีการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ

เมษายน 2564

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทาแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม ยืน่ ต่อ ศปท. กระทรวง และสาเนาส่ง สานักงาน ป.ป.ท.
- มีรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต รายโครงการ
- มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏิรูปประเทศ

กันยายน 2564

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS1.2

MS1 MS 1.5
MS 1.3 - 1.4 MS 2.1

MS2

MS 3.1

MS 2.2

MS3
MS 3.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ

1. ขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยง หน่วยงำนภำครัฐที่
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ได้รบั กำรจัดสรร
ดำเนินงำน ดังนี้
โครงกำรทีม่ ีวงเงิน
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
ประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เสี่ยงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
เพือ่ ลดโอกำสกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำด

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564

-

MS 1 - MS 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

โครงการ/การดาเนินงาน ***

(1) สำนักงำน ป.ป.ท. ประชุม
หำรือร่วมกับ สงป. สศช. ค.ต.ป.
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.
เพือ่ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยและ
แนวทำงในกำรตรวจสอบ ติดตำม
กำกับเพือ่ เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตเชิงนโยบำย ให้กบั
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรและ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) สำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
สำนักงบประมำณ เพือ่ ขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ 500
ล้ำน ขึ้นไป
(3) จัดทำคู่มือกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยใน
กำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
(4) ให้ควำมรู้กบั ส่วนรำชกำร
เกีย่ วกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร
และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
สำนักงำน ป.ป.ท.

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ
หน่ของโครงการ
วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ ีวงเงิน
สูง (ตั้งแต่ 500
หน่
วยงำนภำครั
ล้ำนบำท
ขึ้นไป)ฐที่ มกรำคม 2564
ได้
ร
บ
ั
กำรจั
มีกำรดำเนินดสรร
กำร
โครงกำรที
ม่ ีวงเงิน
ประเมินควำม
สูเสีง่ย(ตั
้งแต่ จ500
งกำรทุ
ริต
ล้และน
ำนบำท
ขึ้นอไป)
ำเสอข้
มูล
มีกำรประเมิ
กำรดำเนินนควำม
กำร
ประเมิ
นควำม
เสี่ยงและมำตรกำร
เสี
ย
่
งกำรทุ
ในกำรบริหจำรริต
และน
ำเสอข้อมู่ยลง
จัดกำรควำมเสี
กำรประเมิ
นควำม
เพือ่ ลดโอกำสกำร
เสี
ย
่
งและมำตรกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรบริ
หำรน
ในกำรดำเนิ
จัโครงกำรขนำด
ดกำรควำมเสี่ยง
กุมภำพันธ์ 2564
เพื
อ่ ลดโอกำสกำร
ใหญ่
อันจะส่งผล
ทุให้จสริำมำรถลด
ตเชิงนโยบำย
ในกำรด
ควำมสูญำเนิ
เสียน
โครงกำรขนำด
ทรัพยำกรภำครัฐได้
ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
กุมภำพันธ์ 2564
ทรัพยำกรภำครัฐได้
มีนำคม 2564

(5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทีเ่ หมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน
ป.ป.ท.

มีนำคม เมษำยน 2564

- ส่วนรำชกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

มีนำคม 2564

- ส่วนรำชกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

เมษำยน 2564

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

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

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

สำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ ีวงเงิน
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
ประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
(7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำรประเมินควำม
กำกับดูแล ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจ
เสี่ยงและมำตรกำร
ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรฯ
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
(8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
เพือ่ ลดโอกำสกำร
จัดทำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตรำย ทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำร และเสนอแผนบริหำร
โครงกำรขนำด
จัดกำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสม ยืน่
ต่อ ศปท. กระทรวง และสำเนำส่ง ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
สำนักงำน ป.ป.ท.
ควำมสูญเสีย
(9) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนิน
ทรัพยำกรภำครัฐได้
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เสนอ
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏิรูป
ประเทศ
(6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม
กำกับดูแล วิเครำะห์ ประมวลผล
และให้ข้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด และแจ้งควำมเห็น/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมษำยน 2564

มิถุนำยน 2564

สิงหำคม 2564

กันยำยน 2564

