
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

11. กำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวดัเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที่ กลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวดัละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน 
ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพือ่พฒันากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

1. สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

2. ส านักงาน ป.ป.ช. 6
 โครงการ

3. ส านักงาน ป.ป.ท. 2
 โครงการ

4. กระทรวง พม. 1 
โครงการ

35,933,100 สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

261,131,300           

BR1102 การพฒันาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธภิาพ

1. ประชาชนในวงกวา้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการ
ออกกฏหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดย
ไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  
2. การพฒันาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมี
ระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธภิาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน 
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธภิาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายดังกล่าวในวงกวา้งเพือ่สร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน
4. การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟอ้งร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟอ้งปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และส่ือมวลชน เพือ่ปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพือ่สนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

1. ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 

โครงการ
2. ส านักงานพฒันา

รัฐบาลดิจิทัล 1โครงการ
3. ส านักงาน ป.ป.ช. 5

โครงการ

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

1,616,700              

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR1103 การพฒันากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวงัการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้
2. เพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อม
กับบูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างาน
บนฐานดิจิทัลและพฒันาระบบฐานข้อมูลระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึง
ง่าย และมีประสิทธภิาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จ านวนเร่ือง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวนิัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวน
ลดลง
4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงาน ป.ป.ช. 13 
โครงการ

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

4,311,300              



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR1104 การพฒันาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวญัและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
เป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและ
ร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วนิัย
 และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบใน
การกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

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

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

โครงการ
3. ส านักงาน ป.ป.ท. 4

 โครงการ

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

ส านักงาน ก.พ. 2 
โครงการ

ม่ใช้งบประมาณ

BR1105 การพฒันามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม
เพือ่ยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่พจิารณากล่ันกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
3.  หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล (ค.ต.ป.))

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

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

ด าเนินการร่วมกัน 9 
โครงการ

ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2564 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

ด าเนินโครงการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2565 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทุจรติ 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) เกดิการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการที่ส าคัญ อยา่งน้อย 2 ด้าน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

1. ส่งเสรมิให้เครอืขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมสี่วนรว่มในการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
ท้องที่ของตนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตย์สุจรติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

BR1101

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชมุชนในระดับจงัหวัดเกดิกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง (อยำ่งน้อยจงัหวัดละ 5 เครือขำ่ย)

 - เกดิการประชมุแกนน าภาคีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงาน 5 จงัหวัด (ปี 64) 
 - เกดิการประชมุแกนน าภาคีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงาน  39 จงัหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เครือขำ่ยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งมำ บูรณำกำรร่วมกนั ร่วมกบัส ำนักงำน ป.ป.ท.และส ำนักงำน ป.ป.ช. ด้ำน
กำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถงึควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทุจริต

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีแผนงาน มาตรการ และกจิกรรมส าคัญ ที่มีการบูรณาการร่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง ร่วมกบั ส านักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นๆ 
ในระดับพื้นที่
 - ปี 2564  จ านวน 5 จงัหวัด 25 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 39 จงัหวัด 1,565 ต าบล

 

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

มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกบัองค์การ หรือสถานสาธารณกศุลต่างๆ อยา่งน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช.  ป.ป.ท. 
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ศูนยคุ์ณธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวขอ้งในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต

มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง ในพื้นที่ รวมทั้ง การด าเนินงานของเครือขา่ยองค์กรชมุชนต่อสาธารณะ 
ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับต าบล 
 - ปี 2564  จ านวน 15 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 1,565 ต าบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เครือขา่ยภาคปราะชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ชอ่งทาง การแจง้เบาะแส ผ่านชอ่งทางต่างๆ ของหน่วยงาน อยา่งน้อย 2 
แนวทาง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทางที่ปฏบิัติร่วมกนัในการเฝ้าระวัง ร่วมกบั ส านักป.ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำกจิกรรมอยำ่งต่อเนื่อง

มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ คณะกรรมการปฏรูิปด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

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

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สถำบันพัฒนำองค์กรชมุชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101 โครงกำรป้องกนัและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยกำรมีส่วนร่วม
ของเครือขำ่ยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชมุชน ปี 
2564-2565

1. มีเครือขำ่ยภำคประชำชน องค์กร
ชมุชนที่ด ำเนินกำรป้องกนัและต่อต้ำน
กำรทุจริตในระดับจงัหวัด ปี 2564 
จ ำนวน 5 จงัหวัด ปี 2565 จ ำนวน 39 
จงัหวัด  
2. มีจ ำนวนต ำบลที่มีองค์กรชมุชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกนัและต่อต่ำนกำรทุจริต
ในพื้นที่ ปี 2564 จ ำนวน 25 ต ำบล ปี 
2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และเคร่ืองมือกำร
ป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำค
ประชำชน องค์กรชมุชน

วันที่ 1 มกรำคม 
2564 วันส้ินสุด วันที่ 
30 กนัยำยน 2565

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

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น

MS1 และ MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ปปช.

โครงกำรพัฒนำแผน
ที่พื้นที่เส่ียงต่อกำร
ทุจริตในประเทศไทย
อยำ่งมีส่วนร่วมของ
ประชำชน(โครงกำร
ต่อเนื่องจำก
โครงกำรปักหมุดพื้นที่
เส่ียงต่อกำรทุจริต)

1.เกดิฐำนขอ้มูลที่มีกำรจดัเรียงและ
วิเครำะห์ขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบเพื่อใช้
ส ำหรับเจำ้หน้ำที่ป้องกนักำรทุจริต 
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถงึเครือขำ่ย
ภำคประชำชน น ำไปใชใ้นกำรแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริต
ทั้งระดับของเจำ้หน้ำที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.
 และภำคีเครือขำ่ย ในประเด็นกำร
ทุจริตที่แตกต่ำงกนัในแต่ละพื้นที่ ได้รับ
ขอ้มูลที่พอเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรท ำงำน ทั้งในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทุจริตที่เกดิขึ้นในอดีตและ
ปัจจบุัน รวมถงึกำรคำดกำรณ์กำรทุจริต
ที่อำจเกดิขึ้นในอนำคต รวมถงึมีควำม
เขำ้ใจในกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรทุจริตในประเด็นนั้น ๆ

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

MS1 MS2 และ 
MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือทำง
ศำสนำเพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

1.เกดิควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกนักำร
ทุจริต ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนรับรู้
ถงึผลเสียจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร
 ต่อสังคม และต่อประเทศชำติผ่ำนทำง
ศำสนำ
2.เกดิกำรขบัเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิัติ
3.เกดิเคร่ืองมือในกำรน ำไปใชใ้นกำร
ป้องกนักำรทุจริต

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

MS1 MS2 และ 
MS3

โครงกำรเยำวชนไทย 
"ไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกขอ้สอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถงึปัญหำ 
เขำ้ใจและประพฤติปฏบิัติในประเด็น
กำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกขอ้สอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสียหำย
ร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัปชนั
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนักใน
กำรปลูกฝังกระบวนกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นกำรไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกขอ้สอบ 
4. เกดิกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ขอ้เสนอแนวทำงในกำรจดักำรปัญหำไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกขอ้สอบ และขยำย
ผลในสถำนศึกษำ

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

MS1 และ MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงกำร STRONG –
 องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต

1. องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุ่งพัฒนำองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำ้วไปขำ้งหน้ำ
ด้วยกำรประยกุต์และบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง เขำ้กบั
สร้ำงควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหำกำร
ทุจริต รวมทั้งร่วมกนัพัฒนำชมุชนให้มี
ควำมเอื้ออำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรม
และจติพอเพียง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกดิได้ยำก
มำกขึ้น
3. เกดิเครือขำ่ยองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร

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

MS1 และ MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพอเพียง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขบัเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำนทุจริต 
เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงกำร STRONG -
 จติพอเพียงต้ำนทุจริต

1. ชมุชนมีจติพอเพียงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุ่งพัฒนำชมุชนให้กำ้วไปขำ้งหน้ำ
ด้วยกำรประยกุต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง เขำ้กบัสร้ำงควำมโปร่งใส กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่
รู้ปัญหำกำรทุจริต รวมทั้งร่วมกนัพัฒนำ
ชมุชนให้มีควำมเอื้ออำทรบนพื้นฐำน
ของจริยธรรมและจติพอเพียง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตในชมุชน
 ส่งผลให้กำรทุจริตเกดิได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือขำ่ยชมุชนจติพอเพียงต้ำน
ทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำงวัฒนธรรม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขบัเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จติพอเพียงต้ำนทุจริต เกดิ
กำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
พื้นที่

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

MS1 MS2 และ 
MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภบิำลในภำค
ธุรกจิเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรรมำภิ
บำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 ชดุ
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิัติในระดับพื้นที่ จ ำนวน 1 ชดุ
3. จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแนวทำง
ขยำยผลกำรพัฒนำและส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำรปฏบิัติ
ในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80

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

MS1 MS2 และ 
MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 ปปท.

โครงกำรขบัเคล่ือน
กำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ
 63 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำช อำณำจกัร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชงิปริมำณ : มีเจำ้หน้ำที่ภำครัฐและ
ภำคประชำสังคมเขำ้ร่วมกจิกรรมกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.  ไม่น้อยกว่ำ 1,395 
คน
เชงิคุณภำพ : เจำ้หน้ำที่ภำครัฐ และ
เครือขำ่ยภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในบทบำท กำรมีส่วนร่วมในกำร
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63
 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

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

MS1 และ MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพ
เครือขำ่ยภำคประชำ
สังคมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

เชงิปริมำณ: จ ำนวนเครือขำ่ยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร	        
เชงิคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของเครือขำ่ย
ภำคประชำสังคมที่เขำ้ร่วมโครงกำร มี
องค์ควำมรู้และผ่ำนกำรประเมินควำมรู้
ควำมเขำ้ใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

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

MS1 และ MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

โครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินงำนที่
เกี่ยวขอ้งกบักำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 23,000 
คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังกำร
ป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน 
มีทัศนคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและ
เยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกัน
กำรทุจริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็กและเยำวชน
 สำมำรถขับเคล่ือนกิจกรรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น

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

MS1 MS2 และ 
MS3

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

การพัฒนาชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและขอ้มลูเชงิลกึในรูปแบบที่หลากหลายและมรีะบบปกปิดตวัตนที่มปีระสทิธภิาพและการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอยา่งครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มคีวามเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลบั
และความปลอดภยั ตลอดจนการจัดท าระบบให้มกีารแจ้งผลการตดิตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไดร้ับทราบ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจรติที่มปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายที่เก่ียวขอ้งมผีลบังคับใชใ้นทางปฏบิัต ิ(กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นบนระบบดิจทิัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเขา้ดูและตรวจสอบได้
ง่ายทางอนิเตอร์เน็ต (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.)) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชนในวงกวา้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยสะดวกผ่านการผลกัดนัการออกกฏหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ
ที่ประชาชนควรไดร้ับทราบขอ้มลูขา่วสารโดยไมต่อ้งร้องขอและหน่วยงานภาครัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในครอบครองผ่านดจิิทัล
แพลตฟอร์ม

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

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

พัฒนาชอ่งทางและหลักเกณฑ์ในการแจง้เบาะแสและขอ้มูลเชงิลึก (ส านักงาน ป.ป.ช)



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1) จดัท ากฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จดัประชมุเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกนัการฟ้องปิดปาก

  - ยกร่างกฎหมายที่อาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจดัรับฟังความคิดเห็น

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

  - จดัประชมุเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกนัการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกนัการฟ้องปิดปากที่
    เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะน ามาใชใ้นประเทศไทย

  - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกนัการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และ
    คณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป

บังคับใชก้ฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส อยา่งครบวงจร ทั้งการเขา้ถงึความปลอดภยั การจดัท าระบบ การแจง้ผลขอ้มูลกลับ
ผู้แจง้ได้ทราบ รวมถงึการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏบิัติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

ม.ค.-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65

การบังคับใชก้ฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ดว้ยการ
คุ้มครองชว่ยเหลอืพยาน พ.ศ. 2562) ให้มผีลในทางปฏบิัตอิยา่งจริงจังและมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
กฏหมายดงักลา่วในวงกวา้งเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการมสีว่นร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

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

สร้างการรับรู้เกี่ยวกบักฏหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ม.ค. - ธ.ค. 65

การแก้กฏหมายที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดกัีบบุคคลที่แสดงความเห็น
หรือเปิดโปงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตประพฤตมิชิอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลมุทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักขา่ว และสื่อมวลชน เพ่ือปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสจุริตตอ่การทุจริต
คอร์รัปชั่นและเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

จัดตั้งศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารของราชการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๔

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำเนินกำรศูนยข์อ้มูลขำ่วสำรของ
รำชกำรอเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ 
หน่วยงำน  

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

MS1.1 -ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณด์ว้ยระบบ
ดจิิทัล 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอทุธรณ์ที่ได้รับกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นดิจทิัลเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของประชำชน จ ำนวน 1 ระบบ

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

MS1.1 -

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล โครงการศูนยก์ลาง
ขอ้มลูเปิดภาครัฐ 
และสง่เสริมการ
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากขอ้มลู
 (Open Data) 
(สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงขอ้มูลเปิดของ
หน่วยงำนรัฐ มำยงัศูนยก์ลำงขอ้มูลเปิด
ภำครัฐ (Open Data Platform) 1 
ระบบ

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

MS1.2 ด้ำนกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการพัฒนาชอ่ง
ทางการแจ้งเบาะแส
และขอ้มลูเชงิลกึใน
รูปแบบที่หลากหลาย

เป้ำหมำย : ประชำชนทั่วไป,เจำ้หน้ำที่
ของรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำชอ่งทำงกำรแจง้เบำะแส
และขอ้มูลเชงิลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเขำ้ถงึระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

โครงการจัดท า
ระบบปกปิดตวัตนที่
มปีระสทิธภิาพและ
การคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอยา่ง
ครบวรจร

เป้ำหมำย : เจำ้หน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำระบบปกปิดตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจง้
เบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกดิควำมเชื่อมั่นใน
เร่ืองกำรเกบ็รักษำควำมลับ และควำม
ปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสบืสวนและกิจการพิเศษ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

โครงการพัฒนา
ระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลการตดิตาม
เรื่องร้องเรียน

- ระบบเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนและ
คดี (เร่ืองที่อยู่ระหว่ำงไต่สวน)
- ระบบแจง้ผลติดตำมกำรด ำเนินงำน
เร่ืองร้องเรียนและคดีที่ ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. รับไว้ด ำเนินกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใชว่งเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสื่อสารองค์กร)

การเผยแพร่ขอ้มลู
การคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแส
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใชใ้นกำร
เผยแพร่ขอ้มูล

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

MS3.2

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักกฎหมาย)

กฎหมายป้องกัน
การฟ้องปิดปาก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยป้องกนักำรฟ้องปิดปำก
ของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช. และคณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักคด)ี

โครงการศึกษาและ
พัฒนากฎหมายเพ่ือ
สร้างมาตรการและ
กลไกในการบังคับ
ใชก้ฎหมาย การ
ป้องกันการถูก
ด าเนินคดี และหลกั
คิดการจัดท าร่าง
กฎหมายป้องกัน
การถูกฟ้องคดีอาญา
 (การฟ้องเพ่ือปิด
ปาก Anti-SLAPP 
Law) เพ่ือจัดท า
ร่างพระราชบัญญตัิ
และแนวทาง
คุ้มครองสทิธพิยาน
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศ

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบกำร
บังคับใชก้ฎหมำยขององค์กรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ระบบกฎหมำยต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในกำร
พัฒนำงำนกฎหมำยป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรมของคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏบิัติงำน และปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง

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

MS4.1

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนากระบวนการยุตธิรรมที่รวดเรว็ โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิัต ิในการด าเนินคดทีุจรติทั้งภาครฐัและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเป็นเครอืขา่ย มสี่วนรว่มในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิัตงิานของภาครฐั รวมทั้งรว่มด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปรง่ใสของกระบวนการยุตธิรรมอย่างมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีุจรติมคีวามรวดเรว็ เป็นธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิัติ
3. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอือาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีี่ตนรบัผิดชอบ 
   มจี านวนลดลง
4. นิตบิุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง)

บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัคดีทุจริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจทิัล (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบั
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง) ม.ค. - ธ.ค. 64

ม.ค. - ธ.ค. 64

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใชก้ฏหมายของเจา้หน้าที่ใน
กระบวนการยติุธรรมทุกขั้นตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

จดัให้มีมาตรการควบคุม ก ากบั ติดตามการบริหารจดัการโดยยดึหลักคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี ของ
หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

จ านวนเรื่อง/คดทีี่เจ้าหน้าที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยตุธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวนัิย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะ
การด าเนินงาน/คดทีี่ตนรับผิดชอบ มจี านวนลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - ธ.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพร่ให้ประชาชนไดร้ับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยตุธิรรมตลอดจนสง่เสริมและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่
ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดบัและการเฝ้าระวงัการบังคับใชก้ฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยตุธิรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กับการสร้างการเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่
ประชาชนไมส่ามารถเขา้ถึงในกระบวนการยตุธิรรมได้

เพ่ิมประสทิธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรมในการด าเนินคดทีุจริตและประพฤตมิชิอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย
สง่เสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดยีวกัน อยา่งรวดเร็วพร้อม
กับบูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการยกระดบัการท างานบนฐานดจิิทัลและพัฒนาระบบฐานขอ้มลู
ระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เขา้ถึงง่าย และมปีระสทิธภิาพ มศูีนยข์อ้มลูตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (Data
 Center)

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว (ส านักงาน 
ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง) ม.ค. - ธ.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถงึขั้นตอนกระบวนการยติุธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้
มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

นิตบิุคคลที่กระท าความเสยีหายให้กับประเทศไดร้ับการลงโทษตามมาตรฐานสากล



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กบัประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการจดทะเบียนธุรกจิของกระทรวงพาณิชยใ์ห้ถกูต้องต้องตามขอ้เท็จจริง (กระทรวงพาณิชย)์ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

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

กำรเผยแพร่ขอ้มูล
ขั้นตอนกระบวนกำร
ยติุธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใชใ้นกำร
เผยแพร่ขอ้มูล

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

MS1.1

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

โครงกำร STRONG-
จติพอเพียงต้ำนทุจริต
 ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564

ผลผลิต :
1. พื้นที่ด ำเนินกำรส ำรวจ จบัตำมอง 
และแจง้เบำะแส อยำ่งน้อยจงัหวัดละ 3
 อ ำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ 231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่เขำ้ร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม ค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่ 
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของภำพรวมกำร
ด ำเนินโครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

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

MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

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

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

ผลผลิต : รำยงำนกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : ส ำนักงำน ป.ป.ช. น ำขอ้มูล 
ขอ้คิดเห็น  และขอ้เสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใชป้ระกอบกำรจดัท ำแผนกำร
พัฒนำและปรับปรุง แกไ้ขกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. และกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงกำรปฏบิัติงำนเพื่อ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติระยะที่ 3 
และยทุธศำสตร์ส ำนักงำน ป.ป.ช.

8 เดือน 
(นับต้ังแต่วันที่ลงนำม
ในสัญญำกำรจำ้งที่

ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กนัยำยน 2564)

1,050,000           แผนงำนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS1.2

ด ำเนินกำรประสำน
กบัหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต อำทิ
เชน่ ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ เป็น
ต้น เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดี

มีฐำนขอ้มูลกำรก ำหนดขนำดของคดี 
และระยะเวลำกำรด ำเนินคดีของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS 2.1ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักบริหำรงำนกลำง)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

จดัประชมุร่วมกนั
ระหว่ำงที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อหำรือ
และก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของ
คดี และระยะเวลำใน
กำรด ำเนินคดีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกนั

ได้แนวทำงร่วมกนัในกำรก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

จดัท ำกลไกในกำร
ผลักดัน โดยอำจจะ
อยู่ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำน 
เพื่อหำรือ และมีมติ
ร่วมกนั อนัจะน ำไปสู่
กระบวนกำรในกำร
จดัท ำกำรก ำหนด
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดีที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึง
ในกำรผลักดัน
ดังกล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะ
ให้ส ำนักกฎหมำยเขำ้
มำร่วมเป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร

มีกลไกในกำรผลักดันกระบวนกำรจดัท ำ
มำตรฐำนกำรก ำหนดขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกนัภำยใต้กรอบกฎหมำย
 ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ด ำเนินกำรจดัท ำ/
แกไ้ขกฏหมำยหรือ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้กำร
ก ำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำใน
กำรด ำเนินคดีให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏ
หมำย

มีกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำในกำรด ำเนินคดี 
ที่หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินคดี
ทุจริตใชเ้ป็นหลักในกำรปฏบิัติงำนไปใน
ทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

โครงกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนปรำบปรำมกำร
ทุจริต

- ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยให้รวมระบบ
ยอ่ยให้เป็นระบบเดียว
- น ำ Digital Signing ใชง้ำนในระบบ
สำรสนเทศด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ MS2.2

โครงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำร
เชื่อมโยงขอ้มูล

- ปรับปรุงกำรเชื่อมโยงขอ้มูลในส่วน
ของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด , ส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน , ส ำนักงำนกจิกำร
ยติุธรรม และส ำนักงำนศำลยติุธรรม
- ปรับปรุงกำรเชี่อมระบบฐำนขอ้มูลใน
ส่วนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และ
ส ำนักงำน ปปง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ MS2.2

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

3. โครงกำรพัฒนำ
ระบบฐำน
ขอ้มูลคดีทุจริต

- ระบบฐำนขอ้มูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล กบัส ำนักงำน
อยักำรสูงสุด ส ำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน ส ำนักงำนกจิกำรยติุธรรม และ
ส ำนักงำนศำลยติุธรรม
- ระบบฐำนขอ้มูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล กบัส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ และส ำนักงำน ป.ป.ง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใช่วงเงินงบประมำณ MS2.3

MS2.5

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยติุธรรม ว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดยยดึ
หลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองที่ดี หรือไม่
 อยำ่งไร

รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกำรขดักนัแห่งผลประโยชน)์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยติุธรรมที่ยงัไม่มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดยยดึ
หลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองที่ดี ให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ

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

หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรม
แจง้ให้ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ทรำบว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดยยดึ
หลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองที่ดี แล้ว

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกำรขดักนัแห่งผลประโยชน)์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรปฏรูิป
ประเทศ

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

โครงกำรสัมมนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินคดีอำญำ
ที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.มีมติชี้มูล 
ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง

ผลผลิต : จดัอบรมหรือสัมมนำ
ผลลัพธ์ : 
1. บุคลำกรมีทักษะ และควำมรู้ในกำร
ไต่สวนขอ้เท็จจริง และกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำในศำลซ่ึงมีเขตอ ำนำจ
พิจำรณำคดีทุจริตเพิ่มมำกขึ้น
2. ลดปัญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรด ำเนินคดี
ในศำลในคดีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนินคดีในศำลโดย
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000           ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

MS3.1

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกำรขดักนัแห่งผลประโยชน)์



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  - 

 - 

 -  -

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่(No Gift 
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่นสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

มีกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรม
ปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏบิติั
   - มีหนังสือแจง้แนวทำงกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่” ผ่ำน ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”ของส่วนรำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยงัส ำนักงำน ป .ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64

มกีารบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญตั ิพร้อมกับใหม้มีาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขดักัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเปน็กฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีแนวทำงกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) 
กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”
   - มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท . 39 หน่วยงำน  เพือ่พจิำรณำแนวทำงกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift 
Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”
   - มีแนวทำงกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ใหห้น่วยงานของรัฐทกุหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทกุคนไมร่ับของขวัญและของก านัลทกุชนิดจากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่(No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64



ล าดับ

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จดัท ำร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวธิกีำรประเมิน “สัตบรุุษ” และบงัคับใช้
กบัหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเปน็นิติบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี 2564
   - มีแนวทำงกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีขอ้เสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐ เสนอเขำ้คณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพือ่รับฟงัควำมเหน็เกีย่วกบัวธิกีำรประเมิน “สัตบรุุษ” ใหก้บัองค์กรกลำงบริหำรงำนบคุคลและองค์กรที่มีหน้ำที่จดัท ำ
ประมวลจริยธรรม
   - มีขอ้เสนอวธิกีำรประเมิน “สัตบรุุษ” เขำ้คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีขอ้มูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ใช้วเิครำะห ์เปรียบเทียบ ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวเิครำะห ์เปรียบเทียบ เพือ่ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐที่ปรับปรุงตำมวธิกีำรประเมิน “สัตบรุุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีขอ้เสนอมำตรกำรเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขดักนัระหวำ่งประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดยขัน้ตอนใหจ้ดัท ำ
เปน็มำตรฐำนจริยธรรม พ .ศ. 2562 ภำยในป ี2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำยยกระดับเปน็ พ .ร.บ. ภำยในปี
 2565
   - มีขอ้มูลเกีย่วกบักำรขดักนัแหง่ผลประโยชน์เพือ่ใช้สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจดัท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกบัส ำนักงำน ก .พ. 
เพือ่ประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกนั
   - มีกำรจดัต้ังคณะอนุกรรมกำรเพือ่ศึกษำเร่ืองกำรจดัท ำร่ำงพระรำชบญัญติัวำ่ด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขดักนัระหวำ่งประโยชน์ส่วน
บคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. ....  พร้อมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - มีคู่มือค ำอธบิำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขดักนัระหวำ่งผลประโชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบญัญติัวำ่ด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขดักนัระหวำ่งประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. ....  พร้อมทั้ง
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - รำยงำนผลกำรวเิครำะห ์กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธบิำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำกำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารยืน่บญัชทีรัพยส์ินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตอ่หวัหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่นสังกัดหรือ
ปฏบิตังิานอยู ่เพ่ือใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65



ล าดับ

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.5 (MS3.5)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 3.6 (MS3.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าทีข่องรัฐใน
หน่วยงาน และบงัคับใชม้าตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใชกั้บหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำกขอ้มูลที่ได้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกบัส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และส ำนักงำน ป .ป.ช. เพือ่ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนและประสำนขอ้มูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม 
กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจง้หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐใหด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ ๑๓๐ ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งร่วมกนั ส.ค. 64 - พ.ย. 64

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

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำที่ของรัฐยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ ๑๓๐ แหง่
พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  และร่ำงพระรำชกฤษฎกีำวำ่
ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีำรยืน่และกำรเกบ็รักษำบญัชีทรัพยสิ์นและหนี้สินของเจำ้หน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ ๑๓๐ แหง่พระรำชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ .ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบบั กอ่นส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ .ร.ฎ. ที่เสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64



ล าดับ

เปำ้หมำยยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

มีหนังสือแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัหวัหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ โดยใหใ้ช้ขอ้มูลไปท ำกำรเฝ้ำระวงัและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
สังกดั และแจง้ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยใหม้ีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และใหร้ำยงำนไปยงัส ำนักงำน ป .ป.ท.
   - มีกำรแจง้หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐถงึขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติ ไปยงัส่วนหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวงัและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
   -  มีกำรแจง้ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และใหร้ำยงำนไปยงั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 
MS 1.3 
MS 4.1  

MS MS MS MS 

MS 2 
MS 3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
และทุกส่วนรำชกำร

ประชุมอนุกรรมกำร ศปท . 39 
หน่วยงำน  เพือ่พจิำรณำแนวทำงกำร
ขบัเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ
 ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big 
Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เปน็หน่วยงำนที่
เจำ้หน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวญั
และของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏบิติั
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
พจิำรณำเพิม่ขอ้
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 MS1.1

แจง้แนวทำงกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่” ผ่ำน
 ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย.  64 MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ติดตำมกำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”ของ
ส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64 MS1.3

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล
เรือน ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนด
วธิกีำรประเมิน “สัตบรุุษ” และบงัคับ
ใช้กบัหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะ
เปน็นิติบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี
2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 MS2.1 มีกำรบริหำรบคุคล
ภำครัฐในระบบ
คุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญบญัญติั 
พร้อมกบัใหม้ี
มำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขดักนัระหวำ่ง
ประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และ
ยกระดับมำตรกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำกำรขดักนั
ระหวำ่งประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวม
เปน็กฎหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนขำ้รำชกำรพลเรือน ร่วมกบั
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 
เสนอแนะมำตรกำรเกีย่วกบักำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำกำรขดักนัระหวำ่ง
ประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล 
โดยขัน้ตอนใหจ้ดัท ำเปน็มำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี2564 
และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ
ด้ำนกฎหมำยยกระดับเปน็ พ .ร.บ. 
ภำยในป ี2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS2.1 

มีกำรบริหำรบคุคล
ภำครัฐในระบบ
คุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญบญัญติั 
พร้อมกบัใหม้ี
มำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขดักนัระหวำ่ง
ประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และ
ยกระดับมำตรกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำกำรขดักนั
ระหวำ่งประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวม
เปน็กฎหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ ตำม
มำตรำ ๑๓๐ แหง่พระรำชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ด้วยกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑

ร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ยื่นบญัชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตำมมำตรำ ๑๓๐ 
แหง่พระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ.
 ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  และร่ำง
พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและ
กำรเก็บรักษำบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ ๑๓๐ แหง่
พระรำชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. .... แล้วเสร็จ

ต.ค. 63 - ส.ค. 64 MS3.1 - MS3.4

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมมำตรำ ๑๓๐ ของส ำนักงำน ป.ป.ช.
 กบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งร่วมกนั

ผู้มีหน้ำที่ยืน่บญัชีฯ 
ตำม พ.ร.ฎ. นี้ มี
ควำมเขำ้ใจในกำร
ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น
และหนี้สินต่อ
หวัหน้ำส่วนรำชกำร 
รัฐวสิำหกจิ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่
ตนสังกดัหรือ
ปฏบิติังำนอยู่

ส.ค. 64 - พ.ย. 64 MS3.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรยืน่บญัชี
ทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร ฯ ที่
ก ำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 MS3.6

ส ำนักงำน ป.ป.ท. แจง้หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐถงึขอ้มูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำม
เส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัส่วนหวัหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ เพือ่ใหใ้ช้เปน็ขอ้มูลใน
กำรเฝ้ำระวงัและบริหำรควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวย
ผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
กำรแจง้อำจท ำได้หลำยคร้ังหำกปรำกฏ
พฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำร
ทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติใหม่จำกพฤติกำรณ์เดิม

หวัหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐจดัท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง
เกีย่วกบักำร
ประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของ
เจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำน และบงัคับ
ใช้มำตรกำรทำง
จริยธรรม วนิัย และ
อำญำต่อผู้กระท ำผิด
อยำ่งรวดเร็วและเปน็
ธรรม พร้อมกบัน ำ
หลักควำมรับผิดชอบ
ในกำรกระท ำ 
(Accountability) 
มำบงัคับใช้กบั
หวัหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ

ม.ค. 64  - ก.ย. 64 MS4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

แจง้ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำม
และส่งเสริมใหเ้จำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั
ปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ี
บงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วนิัย 
และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่ง
รวดเร็วและเปน็ธรรม

MS4.2

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

 - 
 -

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
 -
 - 

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจรติเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกวำ่ 500 
ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกวำ้ง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทั้งน ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมยืน่ต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิง
นโยบำย ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขัน้ตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์
ชี้วดัควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขัน้ตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบับ



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในปี ๒๕๖๕

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - มี.ค. 64

ทุกหน่วยงำนที่มีโครงกำรเข้ำตำมเกณฑ์ก ำหนด จะต้องด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำรพร้อมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมเพื่อยืน่ต่อส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนอื่นที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
กล่ันกรองงบประมำณ

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีกำรจัดสัมมนำ/ประชุมเชิงปฏบิัติกำรเพื่อให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตแก่หน่วยงำนที่มี
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

กมุภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

มกราคม 2564มีกำรจัดประชุมเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน แนวทำงในกำร
ติดตำม ตรวจสอบโครงกำรและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตเชิงนโยบำย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
   - มีแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

กนัยายน 2564

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

พฤษภาคม - มิถนุายน 2564

ก.ค. - ก.ย. 64

สิงหาคม 2564

เมษายน 2564

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล มีกำรวเิครำะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียงกำร
ทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และแจ้งควำมเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรวเิครำะห์กำรประเมินควำมเส่ียงโครงกำร
   - มีควำมเห็น/ข้อเสนอแนะปังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
   - มีกำรลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

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

MSn MSn.n  MSn.n  MSn.n  
MS1 

MS 1.3 - 
1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS MS MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1. ขบัเคลื่อนการประเมนิความเสี่ยง
เชงินโยบาย มขีั้นตอนการด าเนินงาน 
ดงัน้ี

ตลุาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - MS 1 - MS 3

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

 (1) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประชมุหำรือ
ร่วมกบั สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร.
 (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  เพื่อก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตเชงินโยบำยและแนวทำงในกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบัเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชงินโยบำย ให้กบั
หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

มกรำคม 2564

 (2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกบั
ส ำนักงบประมำณ เพื่อขอรำยละเอยีด
ขอ้มูลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจดัสรรงบประมำณ
ต้ังแต่ 500 ล้ำน ขึ้นไป

กมุภำพันธ์ 2564

 (3) จดัท ำคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริตเชงินโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

กมุภำพันธ์ 2564

 (4) ให้ควำมรู้กบัส่วนรำชกำรเกี่ยวกบั
เกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร และกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรในกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชงินโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำรที่มีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท

 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอขอ้มูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตเชงิ

นโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร

ภำครัฐได้

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำรที่มีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท

 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอขอ้มูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตเชงิ

นโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร

ภำครัฐได้

หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

 (5) ส่วนรำชกำรเจำ้ของโครงกำรขนำด
ใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตรำยโครงกำร และให้เสนอแผน
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ส่ง
มำยงัส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

มีนำคม 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

 
เมษำยน 2564

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

 (6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบั
ดูแล วิเครำะห์ ประมวลผล และให้
ขอ้เสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
กำรทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด  และแจง้ควำมเห็น/
ขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงำนเจำ้ของ
โครงกำร

เมษำยน 2564

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

มิถนุำยน 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำรที่มีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท

 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอขอ้มูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตเชงิ

นโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร

ภำครัฐได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำรที่มีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท

 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอขอ้มูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตเชงิ

นโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร

ภำครัฐได้

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

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

สิงหำคม 2564

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

กนัยำยน 2564

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร

โครงกำรที่มีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท

 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอขอ้มูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร

ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตเชงิ

นโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ 

อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร

ภำครัฐได้
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