
 
 
 
 

 
 

11 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 



11. การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ

ทุจริต
1. องค์กรชุมชนในระดับจงัหวัดเกดิการเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจงัหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมา บรูณาการร่วมกนั ร่วมกบัส านักงาน ป .ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพือ่พัฒนากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปดิเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิัลแพลตฟอร์ม  
2. การพัฒนาช่องทางการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปดิตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสอย่าง
ครบวงจร ใหผู้้แจง้เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับและความปลอดภยั ตลอดจนการจดัท าระบบใหม้ีการ
แจง้ผลการติดตามใหก้บัผู้ร้องเรียนหรือผู้แจง้เบาะแสได้รับทราบ
3. การบงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส รวมถึงการใหค่้าตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
พ.ศ. 2562) ใหม้ีผลในทางปฏบิติัอย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสร้างการรับรู้เกี่ยวกบักฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
และการมีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแกก้ฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพือ่หา้มเจา้หน้าที่ของรัฐและหวัหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกบับคุคลที่แสดงความเหน็หรือเปดิโปงเบาะแส
เกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และ
ส่ือมวลชน เพือ่ปกปอ้งคนที่ออกมาเปดิโปงหรือแสดงความเหน็โดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพือ่สนับสนุนใหป้ระชาชนและเจา้หน้าที่ของรัฐร่วมเปน็
หเูปน็ตา

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏบิติัในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออก
กฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กบัการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แกป่ระชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกบัหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้
2. เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกนั อย่างรวดเร็วพร้อมกบับรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจทิัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตใหเ้ข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ 
มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
3. จ านวนเร่ือง/คดีที่เจา้หน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน /คดีที่ตน
รับผิดชอบ มีจ านวนลดลง
4. นิติบคุคลที่กระท าความเสียหายใหก้บัประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 1. ใหห้น่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิติัหน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มีการบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญัติ พร้อมกบัใหม้ีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกบัการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มีการยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจา้หน้าที่ของรัฐต่อหวัหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกดัหรือปฏบิติังานอยู่ เพือ่ใช้เปน็
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกบัการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อมกบัน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใช้กบัหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่เหมาะสมเพือ่ยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิง
นโยบาย ภายในป ี๒๕๖๕
3.  หน่วยงานเจา้ของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ 
(eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) เกิดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำรที่ส ำคัญ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพื่อพฒันำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ม.ิย. 65

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง อำท ิคณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

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

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - ม.ิย. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
อย่ำงน้อย 2 แนวทำง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงที่ปฏบิติัร่วมกันในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกับ ส ำนักป.ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมำ บรูณำกำรร่วมกัน ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ท.และส ำนักงำน
 ป.ป.ช. ด้ำนกำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทจุริต

ธ.ค. 65

มีแผนงำน มำตรกำร และกิจกรรมส ำคัญ ที่มีกำรบรูณำกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. ป.ป.ช. 
และหน่วยงำนอื่นๆ ในระดับพื้นที่
 - ป ี2564  จ ำนวน 5 จังหวัด 25 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด 1,565 ต ำบล

 

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

มีกำรบรูณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกับองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกุศลต่ำงๆ อย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน อำท ิส ำนักงำน 
ป.ป.ช.  ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้ำนกำรทจุริต ศูนย์คุณธรรม  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

BR1101
1. ส่งเสรมิใหเ้ครอืขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมสี่วนรว่มในการปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน
ทอ้งที่ของตนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตย์สุจรติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ รวมทั้ง กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทสีมัชชำประชำชนในระดับต ำบล 
 - ป ี2564  จ ำนวน 15 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 5 เครือข่ำย)

ธ.ค. 64

 - เกิดกำรประชุมแกนน ำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน 5 จังหวัด (ป ี64) 
 - เกิดกำรประชุมแกนน ำภำคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน  39 จังหวัด (ป ี65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

สถำบนัพฒันำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101X01 โครงกำรปอ้งกัน
และต่อต้ำนกำร
ทจุริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ป ี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน 
องค์กรชุมชนที่ด ำเนินกำรปอ้งกัน
และต่อต้ำนกำรทจุริตในระดับ
จังหวัด ป ี2564 จ ำนวน 5 จังหวัด
 ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด  
2. มีจ ำนวนต ำบลที่มีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรปอ้งกันและต่อ
ต่ำนกำรทจุริตในพื้นที่ ป ี2564 
จ ำนวน 25 ต ำบล ป ี2565 จ ำนวน
 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เคร่ืองมือกำรปอ้งกันและต่อต้ำน
กำรทจุริตของภำคประชำชน 
องค์กรชุมชน

วันที่ 1 มกรำคม 
2564 วันส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยำยน 
2565

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

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X02 โครงกำรพฒันำ
แผนที่พื้นที่เส่ียง
ต่อกำรทจุริตใน
ประเทศไทยอย่ำง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนื่อง
จำกโครงกำรปกั
หมุดพื้นที่เส่ียงต่อ
กำรทจุริต)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,250,800 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.เกิดฐำนข้อมูลที่มีกำรจัดเรียง
และวิเครำะหข์้อมูลอย่ำงเปน็ระบบ
เพื่อใช้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปอ้งกัน
กำรทจุริต ปรำบปรำมกำรทจุริต 
รวมถึงเครือข่ำยภำคประชำชน 
น ำไปใช้ในกำรแก้ไขปญัหำกำรทจุริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรปอ้งกันกำร
ทจุริตทั้งระดับของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทจุริตที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ได้รับ
ข้อมูลที่พอเพยีงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรท ำงำน ทั้งในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุริตที่เกิดขึ้นในอดีต
และปจัจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทจุริตที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเปำ้หมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทจุริตในประเด็นนั้น ๆ

MS3 

MS1.3 

MS3.1, MS3.2, 
MS4.1  

MS2.3  MS1 

MS1..1, MS1.2, 
MS4.1 MS2.1 MS2.2  MS4.2  

MS2 
MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X03 โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต

1.เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ
กับส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำร
ปอ้งกันกำรทจุริต ในกำรส่งเสริม
ใหป้ระชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
 และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกิดกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิติั
3.เกิดเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ใน
กำรปอ้งกันกำรทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           633,500 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X04 โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึง
ปญัหำ เข้ำใจและประพฤติปฏบิติั
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทจุริตคอร์รัป
ชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนัก
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
4. เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปญัหำไม่ลอกกำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        1,192,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X05 โครงกำร 
STRONG – 
องค์กรพอเพยีง
ต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,731,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS21. องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพฒันำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพยีงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X06 โครงกำร 
STRONG - จิต
พอเพยีงต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        4,297,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

BR1101X07 โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภบิำลในภำค
ธุรกิจเอกชน

1. คู่มือกำรพฒันำและส่งเสริมธรร
มำภบิำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พฒันำและส่งเสริมธรรมำภบิำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏบิติัในระดับ
พื้นที่ จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพฒันำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิติัในระดับพื้นที่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           530,100 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร

ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X08 โครงกำร
ขับเคล่ือนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
กิจกรรมกับส ำนักงำน ป.ป.ท.  ไม่
น้อยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

1. ชุมชนมีจิตพอเพยีงต้ำนทจุริต 
โดยกำรมุ่งพฒันำชุมชนใหก้้ำวไป
ข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์และ
บรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
ชุมชน ส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิดได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพยีง
ต้ำนทจุริต และเปน็แกนน ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จิตพอเพยีงต้ำนทจุริต 
เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำรกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพื้นที่

1. องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพฒันำองค์กรทั้ง
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุกต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เข้ำกับสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทั้ง
ร่วมกันพฒันำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพยีง 
2. เกิดกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกิด
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกิดเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพยีงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกิดกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทจุริต เกิดกำรพฒันำงำน ด้วยกำร
ก ำกับ  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทั้งภำครัฐ  
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1101X09 โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พฒันำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
 ของกลุ่มเปำ้หมำยแต่ละหลักสูตร 
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

        2,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

BR1101X10 โครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

       14,778,400 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกันกำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกัน
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำร
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)

ล ำดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1) จัดท ากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันการฟอ้งปดิปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปาก

  - ยกร่างกฎหมายที่อาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอจัดรับฟงัความคิดเหน็

ธ.ค. 64

กำรแก้กฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือหำ้มเจ้ำหน้ำที่ของรฐัและหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัฟ้องรอ้งด ำเนินคดกัีบบคุคลที่
แสดงควำมเหน็หรอืเปดิโปงเบำะแสเก่ียวกับกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ (กฏหมำยปอ้งกันกำรฟ้องปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน นักขำ่ว และสื่อมวลชน เพ่ือปกปอ้งคนที่ออกมำ
เปดิโปงหรอืแสดงควำมเหน็โดยสุจรติตอ่กำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและเพ่ือสนับสนุนใหป้ระชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรฐั
รว่มเปน็หเูปน็ตำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65

  - จัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปากของประเทศไทย กฎหมายปอ้งกันการฟอ้ง
ปดิปากที่เหมาะสมและเปน็ไปได้ที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

ธ.ค. 65

จัดท าระบบปกปดิตัวตนเพื่อใหผู้้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเก็บรักษาความลับ และ
ความปลอดภยั (ส านักงาน ป.ป.ช)

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

กำรบงัคับใชก้ฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรใหค่้ำตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองชว่ยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ใหม้ผีลในทำงปฏบิตัอิย่ำงจรงิจังและมปีระสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสรำ้งกำรรบัรูเ้ก่ียวกับกฏหมำยดงักล่ำวในวงกว้ำงเพ่ือสรำ้งควำมเชื่อมั่นและกำรมสี่วนรว่มในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

บงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้งการเข้าถึงความปลอดภยั การจัดท าระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบยีบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิติั (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

หน่วยงานภาครัฐเปดิเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กำรพัฒนำชอ่งทำงกำรแจ้งเบำะแสและขอ้มลูเชงิลึกในรปูแบบที่หลำกหลำยและมรีะบบปกปดิตวัตนที่มี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร ใหผู้้แจ้งเบำะแสสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวก มคีวำม
เชื่อมั่นในเรือ่งกำรเก็บรกัษำควำมลับและควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรจัดท ำระบบใหม้กีำรแจ้งผลกำรตดิตำม
ใหกั้บผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจ้งเบำะแสไดร้บัทรำบ

ธ.ค. 65

พฒันาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านักงาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุรติที่มปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายที่เก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ(กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำรไดโ้ดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดนักำรออกกฏหมำยว่ำดว้ยขอ้มลู
ขำ่วสำรสำธำรณะที่ประชำชนควรไดร้บัทรำบขอ้มลูขำ่วสำรโดยไมต่อ้งรอ้งขอและหน่วยงำนภำครฐัตอ้งเปดิเผย
ขอ้มลูในครอบครองผ่ำนดจิิทลัแพลตฟอรม์

ก.ย. 64

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายฉบบันี้ในวงกว้าง เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64
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ล ำดบั

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR1102X01 จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร 
ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

หน่วยงำนของรัฐในส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ไม่
น้อยกว่ำ 600 หน่วยงำน

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

64

MS1.1 -

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

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

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ที่ได้รับ
กำรพฒันำ/ปรับปรุงใหเ้ปน็ดิจิทลั
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชน 
จ ำนวน 1 ระบบ

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

64

MS1.1 -

ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

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

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทลั BR1102X04 โครงกำร
ศูนย์กลำงข้อมูล
เปดิภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปดิเผยและใช้
ประโยชน์จำก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำง
ข้อมูลเปดิภำครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

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

64

MS1.2 ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำร

ทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักสืบสวนและกิจกำรพเิศษ)

BR1102X05 โครงกำรพฒันำ
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย

เปำ้หมำย : ประชำชนทั่วไป,
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

  - สรุปผลการรับฟงัความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายปอ้งกันการฟอ้งปดิปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS1 

MS1.1, MS1.2 

MS2.1, MS2.2,  MS4.1 
MS3 

MS3.1, MS3.2  MS2, MS4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักสืบสวนและกิจกำรพเิศษ)

BR1102X06 โครงกำรจัดท ำ
ระบบปกปดิ
ตัวตนที่มี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอย่ำงครบ
วงจร

เปำ้หมำย : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำระบบปกปดิตัวตน
ที่มีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในเร่ืองกำรเก็บรักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

BR1102X07 โครงกำรพฒันำ
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เร่ืองร้องเรียน 
(โครงกำรปรับปรุง
ระบบเว็บทำ่
ส ำหรับผู้ใช้ภำยใน
องค์กร (Intranet
 Web Portal) 
และเว็บไซต์
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(Web Site)

- ระบบเปดิเผยข้อมูลเร่ือง
ร้องเรียนและคดี (เร่ืองที่อยู่ระหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเร่ืองร้องเรียนและคดีที่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับไว้ด ำเนินกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

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

BR1102X08 กำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรคุ้มครอง
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

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

64

MS3.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกฎหมำย)

BR1102X09 จัดท ำกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ปอ้งกันกำรฟอ้ง
ปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law)

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

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

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

BR1102X10 ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพฒันำและรูปแบบ
กำรบงัคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทยีบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ 
ที่มีอยู่ในกำรพฒันำงำนกฎหมำย
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต 
และงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พฒันำกำรปฏบิติังำน และ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

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

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงกำรศึกษำ
และพฒันำ
กฎหมำยเพื่อ
สร้ำงมำตรกำร
และกลไกในกำร
บงัคับใช้กฎหมำย
 กำรปอ้งกันกำร
ถูกด ำเนินคดี และ
หลักคิดกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำย
ปอ้งกันกำรถูก
ฟอ้งคดีอำญำ 
(กำรฟอ้งเพื่อปดิ
ปำก Anti-SLAPP
 Law) เพื่อจัดท ำ
ร่ำง
พระรำชบญัญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏรูิปประเทศ
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จ านวนเรือ่ง/คดทีี่เจ้าหน้าที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอื
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีี่ตนรบัผิดชอบ มจี านวนลดลง

ก.ย. 65

จัดใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทจุริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลั (ส านักงาน 
ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

พฒันาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

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

ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  (ส านักงาน 
ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุตธิรรมในการด าเนินคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบทั้งภาครฐัและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสรมิใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดยีวกัน อย่างรวดเรว็พรอ้มกับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการยกระดบัการ
ท างานบนฐานดจิิทลัและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุรติใหเ้ขา้ถึงงา่ย และมี
ประสิทธิภาพ มศูีนย์ขอ้มลูตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (Data Center)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว
 (ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนับสนุน
ใหม้ีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนากระบวนการยุตธิรรมที่รวดเรว็ โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีจุรติทั้งภาครฐัและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครอืขา่ย มสี่วนรว่มในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครฐั รวมทั้งรว่มด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปรง่ใสของกระบวนการยุตธิรรมอย่างมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็ เปน็ธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอือาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีี่ตนรบัผิดชอบมี
จ านวนลดลง
4. นิตบิคุคลที่กระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดร้บัรูถึ้งขั้นตอนกระบวนการยุตธิรรมตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของภาค
ประชาชนตั้งแตใ่นกระบวนการออกกฎหมายทกุระดบัและการเฝ้าระวังการบงัคับใชก้ฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิรรมทกุขั้นตอนควบคู่กับการสรา้งการเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไมส่ามารถเขา้ถึงในกระบวนการยุตธิรรมได้

ธ.ค. 65

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทกุระดับ และการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทกุขั้นตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR1103X01 กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
กระบวนกำรยุติธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อ
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล

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

64

MS1.1

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

BR1103X02 โครงกำร STRONG-จิต
พอเพยีงต้ำนทจุริต 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

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

MS1.2

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบคุคลที่กระท าความเสียหายใหก้ับประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบยีนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ใหถู้กต้องต้องตามข้อเทจ็จริง (กระทรวงพาณิชย)์ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลผลิต :
1. พื้นที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่น้อยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนิยมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที่ 
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนิน
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

นิตบิคุคลที่กระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล ธ.ค. 65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1, MS2, MS4 

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

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

MS1.2 MS3 
MS3.1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต)

BR1103X03 โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : ส ำนักงำน ป.ป.ช.
 น ำข้อมูล ข้อคิดเหน็  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนกำรพฒันำและ
ปรับปรุง แก้ไขกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
และกำรพฒันำ/ปรับปรุง
กำรปฏบิติังำนเพื่อ
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะที่ 3 และยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64
8 เดือน 

(นับต้ังแต่วันที่ลง
นำมในสัญญำกำร

จ้ำงที่ปรึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564)

1,050,000        แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ

มิชอบ 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS1.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

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

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

MS2.2
MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

BR1103X05 โครงกำรสัมมนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
สัมมนำ
ผลลัพธ์ : 
1. บคุลำกรมีทกัษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเทจ็จริง และกำร
ด ำเนินกระบวนพจิำรณำ
ในศำลซ่ึงมีเขตอ ำนำจ
พจิำรณำคดีทจุริตเพิ่มมำก
ขึ้น
2. ลดปญัหำข้อขัดข้องใน
กำรด ำเนินคดีในศำลในคดี
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนินคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
เปน็ไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

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

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X06 กำรผลิตส่ือและจัดกิจกรรม
ในภำรกิจงำนประจ ำ

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X07 กำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักส่ือสำรองค์กร

BR1103X08 โครงกำรผลิตส่ือปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต

BR1103X09 โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ขอจัดสรร
งบประมำณป ี

2565

MS1.2
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกฎหมำย

BR1103X10 โครงกำรประชำสัมพนัธ์ 
รับฟงัควำมคิดเหน็ และ
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ร่ำงกฎหมำยหรือกฎที่มี
ผลกระทบต่อประชำชน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกฎหมำย

BR1103X11 โครงกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้และกำรบงัคับใช้
กฎหมำยเพื่อส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริต และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ภำยในองค์กรในพื้นที่
ภมูิภำคเพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยในกำร
บงัคับใช้กฎหมำยและรับ
ฟงัควำมคิดเหน็ในแนว
ทำงกำรพฒันำกฎหมำย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักบริหำรงำนกลำง

BR1103X12 แผนงำนจัดท ำมำตรฐำน
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดีทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

BR1103X13 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทจุริต 
(ระบบบริหำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนและคดี CCMS 
(2561-2565))

ม.ค. - ธ.ค. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกำรขัดกันแหง่
ผลประโยชน์

BR1103X14 กำรด ำเนินงำนมำตรกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำร
บริหำรจัดกำรโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
กำรบริหำรจัดกำร
บำ้นเมืองที่ดี ของ
หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
ส ำนักกิจกำรและคดีทจุริต
ระหว่ำงประเทศ

BR1103X15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษ
ปรับนิติบคุคลที่กระท ำ
ควำมเสียหำยใหก้ับ
ประเทศตำมมำตรฐำนสำกล

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

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

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130
 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำง
พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและกำรเก็บรักษำบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบบั ก่อนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64
คณะรัฐมนตรีพจิำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
“สัตบรุุษ” และบงัคับใช้กับหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเปน็นิติบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

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

มีข้อเสนอมำตรกำรเกี่ยวกับกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารยื่นบญัชทีรพัย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรฐัตอ่หวัหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่
ตนสังกัดหรอืปฏบิตังิานอยู่ เพ่ือใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏบิติั

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หน้ำที”่ของส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64

มกีารบรหิารบคุคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบญัญตั ิพรอ้มกับใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับ
การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กิจกรรมปฏรูิปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปรง่ใส ไรผ้ลประโยชน์ BR1104
1. ใหห้น่วยงานของรฐัทกุหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัทกุคนไมร่บัของขวัญและของก านัลทกุชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มกีารบรหิารบคุคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบญัญตั ิพรอ้มกับใหม้มีาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มกีารยื่นบญัชทีรพัย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรฐัตอ่หวัหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดหรอืปฏบิตังิานอยู่ เพ่ือใช้
เปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หวัหน้าหน่วยงานของรฐัจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่ของรฐัในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอย่างรวดเรว็และเปน็ธรรม พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใชกั้บหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ใหห้น่วยงานของรฐัทกุหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัทกุคนไมร่บัของขวัญและของก านัลทกุ
ชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที่ (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64
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ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X01 โครงกำร No Gift Policy มี.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.3

ส ำนักงำน ก.พ. BR1104X02 โครงกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม
ว่ำด้วยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X03 โครงกำรหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงกำร
ทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในหน่วยงำน

ม.ค. 64  - ก.ย. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS4.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X04 โครงกำรบริหำรบคุคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. BR1104X05 โครงกำรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หวัหน้าหน่วยงานของรฐัจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่
ของรฐัในหน่วยงาน และบงัคับใชม้าตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอย่างรวดเรว็และเปน็ธรรม
 พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใชกั้บหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทำงด ำเนินงำนเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และ
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำก
ข้อมูลที่ได้รับ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ชี้แจงกำรยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ส.ค. 64 - พ.ย. 64

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

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยัง
หวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ โดยใหใ้ช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และแจ้งใหห้วัหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในสังกัดปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อย่ำงรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยใหม้ีกำรก ำกับติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และใหร้ำยงำน
ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 1.2 
MS 1.3 
MS 4.1  
MS 4.2 

MS 2.1 MS 2.2 
MS 3.3 

MS 3.1 MS 3.2 MS 2 MS 3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำน ป.ป.ช. BR1104X06 โครงกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบญัชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตำมมำตรำ 
130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2563

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ท. BR1104X07 โครงกำรยื่นบญัชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่อหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ตนสังกัดหรือ
ปฏบิติังำนอยู่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล ำดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2 (MS2)

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทกุโครงการที่มีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตเชิงนโยบาย ภายในป ี2564 เม.ย. - ม.ิย. 64

มีหนังสือแจ้งใหส่้วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

กุมภาพนัธ์ 2564

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อใหค้วามรู้ในการจัดท าแผนประเมินความเส่ียงการทจุริตแก่หน่วยงานที่มี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

มีนาคม 2564

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทกุหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการพร้อม
ทั้งก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่
พจิารณากล่ันกรองงบประมาณ

ม.ค. - ม.ีค. 64

มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ในการประเมินความเส่ียงต่อ
การทจุริตเชิงนโยบาย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
   - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

มกราคม 2564

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทจุรติเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทกุหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกว่ำ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทั้งน ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทกุโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
เชิงนโยบำย ภำยในป ี2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล    
   (คตป.))

 -
 - 
 - 
 -
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

BR1105X01 โครงกำรประเมินควำมเส่ียงกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ขับเคล่ือนกำรประเมินควำมเส่ียง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้

ตุลำคม 2563 - 
กันยำยน 2564

MS 1 - MS 3

   (1) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประชุม
หำรือร่วมกับ สงป.  สศช. ค.ต.ป. 
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  
เพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิง
นโยบำยและแนวทำงในกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับเพื่อเปน็
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย
 ใหก้ับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

มกรำคม 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และส าเนาส่ง ส านักงาน ป.ป.ท.
   - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต รายโครงการ
   - มีแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ กันยายน 2564

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ 
   - มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล มีการวิเคราะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อการประเมินความเส่ียงการ
ทจุริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และแจ้งความเหน็/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ
   - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเส่ียงโครงการ
   - มีความเหน็/ข้อเสนอแนะน าหน่วยงานเจ้าของโครงการ

เมษายน 2564

MS1 
MS 1.3 - 1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS1.1 MS1.2  MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

 (2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกับ
ส ำนักงบประมำณ เพื่อขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณต้ังแต่ 500
 ล้ำน ขึ้นไป

กุมภำพนัธ์ 2564

 (3) จัดท ำคู่มือกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยใน
กำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

กุมภำพนัธ์ 2564

 (4) ใหค้วำมรู้กับส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร 
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทจุริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

 (5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
 ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน 
ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด

มีนำคม 2564

 - ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด

 
เมษำยน 2564

 (6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกับดูแล วิเครำะห ์ประมวลผล 
และใหข้้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเส่ียงกำรทจุริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกับดูแล ลงพื้นที่เพื่อตรวจ 
ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

 (8) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 
จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
รำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง 
และส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

 (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงกำรทจุริต เสนอ 
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏรูิป
ประเทศ

กันยำยน 2564

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่มีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพื่อลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้
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