11 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
รหัสBR

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1101

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ 1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ ที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)
ทุจริต
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.และสานักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR1102

การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

BR1103

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบตั ิในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

BR1104

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

BR1105

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่าง
ครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทาระบบให้มีการ
แจ้งผลการติดตามให้กบั ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบตั ิอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพือ่ สร้างความเชื่อมั่น
และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และ
สื่อมวลชน เพือ่ ปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็น
หูเป็นตา
1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออก
กฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กบั การสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชนตลอดจนกาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทางานบนฐานดิจทิ ัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ
มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จานวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตน
รับผิดชอบ มีจานวนลดลง
4. นิติบคุ คลที่กระทาความเสียหายให้กบั ประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบตั ิงานอยู่ เพือ่ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กบั หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนิน 1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการ
โครงการขนาดใหญ่
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพือ่ ยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิง
นโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
ท้องที่ของตนองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

BR1101

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 5 เครือข่ำย)

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 5 จังหวัด (ปี 64)
- เกิดกำรประชุมแกนนำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน 39 จังหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เกิดกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรที่สำคัญ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

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

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมำ บูรณำกำรร่วมกัน ร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ท.และสำนักงำน
ป.ป.ช. ด้ำนกำรตื่นรู้ ตระหนัก ถึงควำมสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ำยจำกกำรทุจริต
มีแผนงำน มำตรกำร และกิจกรรมสำคัญ ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักงำน ป.ป.ท. ป.ป.ช.
และหน่วยงำนอื่นๆ ในระดับพื้นที่
- ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด 25 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด 1,565 ตำบล
มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้ง กำรดำเนินงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทีสมัชชำประชำชนในระดับตำบล
- ปี 2564 จำนวน 15 ตำบล
- ปี 2565 จำนวน 1,565 ตำบล
มีกำรบูรณำกำรกำรดำเนินกำรร่วมกับองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกุศลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน อำทิ สำนักงำน
ป.ป.ช. ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต ศูนย์คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ธ.ค. 65

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

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เม.ย. 64 - ก.พ. 65
ก.ย. 64

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)

มีแนวทำงที่ปฏิบตั ิร่วมกันในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกับ สำนักป.ป.ท.

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

มิ.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง 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 ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3

MS3.1, MS3.2,
MS4.1

MS1..1, MS1.2,
MS4.1

MS3

MS1

MS2.1
MS2.3

MS4.2

MS2.2

MS4

MS2

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

BR1101X01 โครงกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน
องค์กรชุมชนที่ดำเนินกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริตในระดับ
จังหวัด ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด
ปี 2565 จำนวน 39 จังหวัด
2. มีจำนวนตำบลที่มีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและต่อ
ต่ำนกำรทุจริตในพื้นที่ 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.

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X02 โครงกำรพัฒนำ
แผนที่พื้นที่เสี่ยง
ต่อกำรทุจริตใน
ประเทศไทยอย่ำง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนื่อง
จำกโครงกำรปัก
หมุดพื้นที่เสี่ยงต่อ
กำรทุจริต)

1.เกิดฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเรียง
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
และวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
64
เพื่อใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ปอ้ งกัน
กำรทุจริต ปรำบปรำมกำรทุจริต
รวมถึงเครือข่ำยภำคประชำชน
นำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
2. กำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตทั้งระดับของเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทุจริตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ได้รับ
ข้อมูลที่พอเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรทำงำน ทั้งในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุ ริตที่เกิดขึ้นในอดีต
และปัจจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตในประเด็นนั้น ๆ

2,250,800 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X03 โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
กับสำนักงำน ป.ป.ช. ในกำร
64
ป้องกันกำรทุจริต ในกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคลื่อนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏิบตั ิ
3.เกิดเครื่องมือในกำรนำไปใช้ใน
กำรป้องกันกำรทุจริต

633,500 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X04 โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบ้ำน ไม่ลอก
ข้อสอบ"

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

1,192,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X05 โครงกำร
STRONG –
องค์กรพอเพียง
ต้ำนทุจริต

1. องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
64
ส่วนท้องถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทั้ง
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ

2,731,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

องค์กรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผลให้กำรทุจ6/20
ริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ
จ ภำคเอกชนต/ผลลั
และ พธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ รัฐวิสเป้ำหกิ
าหมาย/ผลผลิ
วนท้องถิ่นองค์กร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** องค์กรปกครองส่
ของโครงการ
พอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกน
นำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทุจริต เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X06 โครงกำร
1. ชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต
1 ต.ค.63-30 ก.ย.
STRONG - จิต โดยกำรมุ่งพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไป
64
พอเพียงต้ำนทุจริต ข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญ
ั หำกำรทุจริต รวมทั้ง
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง
2. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
ชุมชน ส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนนำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกิดกำรขับเคลื่อนโครงกำร
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
เกิดกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำร
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพื้นที่

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ปปช.

BR1101X07 โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภิบำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

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

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

530,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64

BR1101X08 โครงกำร
ขับเคลื่อนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564

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

2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

4,297,100 โครงกำรที่ได้รับ MS1 MS2 และ
จัดสรรตำม พรบ.
MS3
64
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X09 โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

เชิงปริมำณ: จำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ MS1 และ MS2
จัดสรรตำม พรบ.
64

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

BR1101X10 โครงกำรที่มีกำร
ดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจำปี
งบประมำณ 2564

แกนนำสภำเด็กและเยำวชน
จำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
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
คอรัปชั่น

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

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

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มปี ระสิทธิภาพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1102

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

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *
ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดันกำรออกกฏหมำยว่ำด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรสำธำรณะที่ประชำชนควรได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรโดยไม่ตอ้ งร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลในครอบครองผ่ำนดิจิทลั แพลตฟอร์ม

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

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทลั แพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 (MS2)

กำรพัฒนำช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลำกหลำยและมีระบบปกปิดตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก มีควำม
เชื่อมั่นในเรือ่ งกำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรจัดทำระบบให้มกี ำรแจ้งผลกำรติดตำม
ให้กับผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสได้รบั ทรำบ

ธ.ค. 65

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

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (สานักงาน ป.ป.ช)
จัดทาระบบปกปิดตัวตนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และ
ความปลอดภัย (สานักงาน ป.ป.ช)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 (MS3)

กำรบังคับใช้กฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองช่วยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ให้มผี ลในทำงปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงกำรรับรูเ้ กี่ยวกับกฏหมำยดังกล่ำวในวงกว้ำงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

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

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
(สานักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4 (MS4)

กำรแก้กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่
แสดงควำมเห็นหรือเปิดโปงเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ (กฏหมำยป้องกันกำรฟ้องปิดปำก
(Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักข่ำว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมำ
เปิดโปงหรือแสดงควำมเห็นโดยสุจริตต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ร่วมเป็นหูเป็นตำ

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

จัดทากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) (สานักงาน ป.ป.ช.)
- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
- ยกร่างกฎหมายที่อาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจัดรับฟังความคิดเห็น
- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ปิดปากที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนามาใช้ในประเทศไทย

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ม.ค. - ธ.ค. 65
ม.ค.-65
มี.ค. 65 - พ.ค. 65
มิ.ย. 65 - ก.ค. 65
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ช่วงระยะเวลำ **
ดำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *

ลำดับ

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

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3

MS1
MS1.1, MS1.2

MS2.1, MS2.2, MS4.1

MS3.1, MS3.2

MS2, MS4

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X01 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สำมำรถดำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด ไม่
น้อยกว่ำ 600 หน่วยงำน

380,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X02 จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั
(e-Complaint
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ที่ได้รับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงให้เป็นดิจิทลั
เพื่ออำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน
จำนวน 1 ระบบ

500,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

-

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X03 ศึกษำทบทวน
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.
2540 และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
ง่ำย

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั

BR1102X04 โครงกำร
ศูนย์กลำงข้อมูล
เปิดภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปิดเผยและใช้
ประโยชน์จำก
ข้อมูล (Open
Data) (สพร.)

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.2

-

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
BR1102X05 โครงกำรพัฒนำ
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำง
ข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Data
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้ำหมำย : ประชำชนทั่วไป,
เม.ย 64 - ธ.ค. 65
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดทำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภัย

41,361,800

-

ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
BR1102X06 โครงกำรจัดทำ
(สำนักสืบสวนและกิจกำรพิเศษ)
ระบบปกปิด
ตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอย่ำงครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เม.ย 64 - ธ.ค. 65
ผลผลิต : จัดทำระบบปกปิดตัวตน
ที่มีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในเรื่องกำรเก็บรักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภัย

-

-

MS2.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1102X07 โครงกำรพัฒนำ
ระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เรื่องร้องเรียน
(โครงกำรปรับปรุง
ระบบเว็บท่ำ
สำหรับผู้ใช้ภำยใน
องค์กร (Intranet
Web Portal)
และเว็บไซต์
สำนักงำน ป.ป.ช.
(Web Site)

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

ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

-

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

BR1102X08 กำรเผยแพร่ข้อมูล แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในกำร
กำรคุ้มครอง
เผยแพร่ข้อมูล
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักกฎหมำย)

BR1102X09 จัดทำกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรฟ้อง
ปิดปำก
(Anti-SLAPP Law)

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

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

BR1102X10 โครงกำรศึกษำ
และพัฒนำ
กฎหมำยเพื่อ
สร้ำงมำตรกำร
และกลไกในกำร
บังคับใช้กฎหมำย
กำรป้องกันกำร
ถูกดำเนินคดี และ
หลักคิดกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำย
ป้องกันกำรถูก
ฟ้องคดีอำญำ
(กำรฟ้องเพื่อปิด
ปำก Anti-SLAPP
Law) เพื่อจัดทำ
ร่ำง
พระรำชบัญญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏิรูปประเทศ

ม.ค. - ธ.ค.64

261,300

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

275,400

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
ต.ค. 64 - ก.ย.65
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบ
กำรบังคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ
ที่มีอยู่ในกำรพัฒนำงำนกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรนำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน และ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1,080,000

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS4.1

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS4.1
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการดาเนินคดีทจุ ริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

BR1103

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุตธิ รรมอย่างมีนัยสาคัญ
2. การดาเนินคดีทจุ ริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมี
จานวนลดลง
4. นิตบิ คุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบั รูถ้ ึงขั้นตอนกระบวนการยุตธิ รรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิ รรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุตธิ รรมได้

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุน
ให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (สานักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

กาหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (สานักงาน
ป.ป.ช.ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท.)
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรมในการดาเนินคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการ
ทางานบนฐานดิจิทลั และพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ขอ้ มูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (Data Center)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว
(สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทจุ ริตฯ และยกระดับการทางานบนฐานดิจิทลั (สานักงาน
ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

จานวนเรือ่ ง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ช.)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ธ.ค. 65

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

นิตบิ คุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รบั การลงโทษตามมาตรฐานสากล

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบคุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (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 ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.3, MS2.4,
MS3.1 MS4.1,
MS4.2

MS3.1
MS1.2

MS3
MS1.1, MS2.1, MS2.2, MS2.3

MS1, MS2, MS4

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักสื่อสำรองค์กร)

BR1103X01 กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ
กระบวนกำรยุติธรรมผ่ำน ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
แพลตฟอร์มออนไลน์

ม.ค. - ธ.ค. 64

261,300

โครงกำรที่ได้รับ
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)

BR1103X02 โครงกำร STRONG-จิต
ผลผลิต :
ต.ค.63 - ก.ย.64
พอเพียงต้ำนทุจริต
1. พื้นที่ดำเนินกำรสำรวจ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
2564
อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3
อำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ
231 อำเภอ
2.จำนวนประชำชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต มีทศั นคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมสำเร็จของ
ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

28,237,100

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

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

BR1103X03 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.
และกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรปฏิบตั ิงำนเพื่อ
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะที่ 3 และยุทธศำสตร์
สำนักงำน ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64
8 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ลง
นำมในสัญญำกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1103X04 โครงกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรเชื่อมโยงข้อมูล(กำร
เชื่อมโยงหน่วยงำน
ภำยนอก (2561-2565))

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สำนักงำน ป.ป.ช.
(สำนักคดี)

BR1103X05 โครงกำรสัมมนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
สัมมนำ
ผลลัพธ์ :
1. บุคลำกรมีทกั ษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริง และกำร
ดำเนินกระบวนพิจำรณำ
ในศำลซึ่งมีเขตอำนำจ
พิจำรณำคดีทจุ ริตเพิ่มมำก
ขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องใน
กำรดำเนินคดีในศำลในคดี
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด
3. กำรดำเนินคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
เป็นไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

BR1103X06 กำรผลิตสื่อและจัดกิจกรรม
ในภำรกิจงำนประจำ

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

1,050,000

แผนงำนบูรณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ
มิชอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

ไม่ใช้วงเงิน
งบประมำณ

3,000,000

MS1.2

MS2.2
MS3.1

ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS3.1

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

BR1103X07 กำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สำนักงำน
ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักสื่อสำรองค์กร

BR1103X08 โครงกำรผลิตสื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

BR1103X09 โครงกำรสำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ขอจัดสรร
งบประมำณปี
2565

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกฎหมำย

BR1103X10 โครงกำรประชำสัมพันธ์
รับฟังควำมคิดเห็น และ
จัดทำรำยงำนสรุปผลกำร
ร่ำงกฎหมำยหรือกฎที่มี
ผลกระทบต่อประชำชน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกฎหมำย

BR1103X11 โครงกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้และกำรบังคับใช้
กฎหมำยเพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กรในพื้นที่
ภูมิภำคเพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยในกำร
บังคับใช้กฎหมำยและรับ
ฟังควำมคิดเห็นในแนว
ทำงกำรพัฒนำกฎหมำย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักบริหำรงำนกลำง

BR1103X12 แผนงำนจัดทำมำตรฐำน
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ดำเนินคดีทจุ ริตและ
ประพฤติมิชอบ

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

BR1103X13 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
(ระบบบริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและคดี CCMS
(2561-2565))

ม.ค. - ธ.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.2

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์

BR1103X14 กำรดำเนินงำนมำตรกำร
ควบคุม กำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ของ
หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.1

สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักกิจกำรและคดีทจุ ริต
ระหว่ำงประเทศ

BR1103X15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษ
ปรับนิติบคุ คลที่กระทำ
ควำมเสียหำยให้กับ
ประเทศตำมมำตรฐำนสำกล

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS4.1

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

BR1104

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (No Gift
Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

-

-

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รบั ของขวัญและของกานัลทุก
ชนิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีแนวทำงกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (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) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบตั ิ

เม.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที”่ ของส่วนรำชกำร

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรกำหนดวิธีกำรประเมิน
“สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็นนิติบคุ คลเป็นลำดับแรก ภำยในปี 2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีข้อเสนอมำตรกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนให้จัดทำเป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. ภำยในปี 2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏิบตั งิ านอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและกำรเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
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)

คณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ ก่อนส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ

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

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

ชี้แจงกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของสำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรดำเนินกำร รวบรวมผลกำรดำเนินกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมชิ อบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีแนวทำงดำเนินงำนเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ และ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด จำก
ข้อมูลที่ได้รับ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ำรวยผิดปกติ ไปยัง
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปทำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และแจ้งให้หวั หน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในสังกัดปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบงั คับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระทำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรกำกับติดตำม รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำน
ไปยังสำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม 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 2.2 MS 3
MS 3.3

MS 3.2

MS 2.1

MS 2

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X01 โครงกำร No Gift Policy

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.3

สำนักงำน ก.พ.

BR1104X02 โครงกำรจัดทำประมวลจริยธรรม
ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X03 โครงกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำร
ร่ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในหน่วยงำน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X04 โครงกำรบริหำรบุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

สำนักงำน ป.ป.ช.

BR1104X05 โครงกำรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS4.1
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS2.1

MS2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำน ป.ป.ช.

สำนักงำน ป.ป.ท.

BR1104X06 โครงกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมมำตรำ
130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2563

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

BR1104X07 โครงกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ตนสังกัดหรือ
ปฏิบตั ิงำนอยู่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS3.1
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3
โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่

1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่กำหนด (งบประมำณกำรดำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500
ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทั้งนำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พจิ ำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง) สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
เชิงนโยบำย ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สำนักงำนงบประมำณ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
(คตป.))

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลำดับ
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS) *
ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อม
ทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ

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

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

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

มกราคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทาแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานที่มี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

มีนาคม 2564

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม ส่งมายังสานักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 (MS2)
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ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

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

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ
- มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การดาเนินโครงการฯ

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เมษายน 2564

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

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

ก.ค. - ก.ย. 64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทาแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และสาเนาส่ง สานักงาน ป.ป.ท.
- มีรายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต รายโครงการ
- มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏิรูปประเทศ

กันยายน 2564

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

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

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ ปปท.

BR1105X01 โครงกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน ดังนี้

หน่วยงำนภำครัฐที่ ตุลำคม 2563 ได้รับกำรจัดสรร
กันยำยน 2564
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
(1) สำนักงำน ป.ป.ท. ประชุม
มกรำคม 2564
ประเมินควำม
หำรือร่วมกับ สงป. สศช. ค.ต.ป.
เสี่ยงกำรทุจริต
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.
และนำเสอข้อมูล
เพื่อกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
กำรประเมินควำม
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิง
เสี่ยงและมำตรกำร
นโยบำยและแนวทำงในกำร
ในกำรบริหำร
ตรวจสอบ ติดตำม กำกับเพื่อเป็น
จัดกำรควำมเสี่ยง
แนวทำงในกำรดำเนินกำรประเมิน
เพื่อลดโอกำสกำร
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ทุจริตเชิงนโยบำย
ให้กับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ในกำรดำเนิน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

MS 1 - MS 3

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

(2) สำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
สำนักงบประมำณ เพื่อขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ 500
ล้ำน ขึ้นไป
(3) จัดทำคู่มือกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยใน
กำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
(4) ให้ควำมรู้กับส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร
และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่
(5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรทุจริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังสำนักงำน
ป.ป.ท.

เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
กำรประเมิ
นควำม
20/20
เสี่ยงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
เป้าหมาย/่ยง
จัดกำรควำมเสี
ต/ผลลัพธ์
เพืผลผลิ
่อลดโอกำสกำร
ทุจริของโครงการ
ตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
หน่สวำมำรถลด
ยงำนภำครัฐที่
ให้
ได้รับกำรจั
ควำมสู
ญเสีดยสรร
โครงกำรที
่มีวงเงิฐนได้
ทรั
พยำกรภำครั
สูง (ตั้งแต่ 500
ล้ำนบำท ขึ้นไป)
มีกำรดำเนินกำร
ประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
และนำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เสี่ยงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อลดโอกำสกำร
ทุจริตเชิงนโยบำย
ในกำรดำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

- ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
- ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
(6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม
กำกับดูแล วิเครำะห์ ประมวลผล
และให้ข้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด และแจ้งควำมเห็น/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร
(7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม
กำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ
ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรฯ
(8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
จัดทำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
รำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง
และสำเนำส่ง สำนักงำน ป.ป.ท.
(9) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เสนอ
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏิรูป
ประเทศ
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กุมภำพันธ์ 2564

กุมภำพันธ์ 2564

มีนำคม 2564

มีนำคม เมษำยน 2564

มีนำคม 2564

เมษำยน 2564

เมษำยน 2564

มิถุนำยน 2564

สิงหำคม 2564

กันยำยน 2564

