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ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑  “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต”



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” หน�าที่ 3 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม
1.1.1 โครงการปลูกฝ=งวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม ความอาย และความไม�ทน
ต�อการทุจริต สําหรับกลุ�มผู�เรียนทุก
ระดับการศึกษา
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

1.เด็กและเยาวชน ตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา สายวิชาชีพ 
อนุปริญญา และ
ระดับอุดมศึกษา 
2. บุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวข�องในการจัดการ
เรียนการสอน

1. ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อการเรียนรู�สําหรับใช�
เปDนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนอกห�องเรียน
2.จัดส�งให�สถานศึกษากลุ�มเปAาหมาย 
3. ผลิตครูต�นแบบ 
4. ครูต�นแบบดําเนินการสอน 
5. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
6.ประเมินผลและรายงานผลการใช�ชุดความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการเรียน
การสอน 
2. ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู�สําหรับผลิตครู
ต�นแบบ 
3. ครูต�นแบบใน
สถาบันการศึกษาทุก
ระดับทั่วประเทศ

1.เกิดความตระหนัก
ในการดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม
2.โรงเรียน/
สถาบันการศึกษาที่มี
การจัดการสอนโดยมี
สาระการเรียนรู�ด�าน
การแยกแยะระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตัว
และผลประโยชน�
ส�วนรวม

(กระบวนการ
1-2/สํานักงาน
ป.ป.ช.)
(กระบวนการ
3-6/
กระทรวงศึกษาธิ
การ/กระทรวง
มหาดไทย)  

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2561 
ดําเนินการผลิต
หลักสูตรและทดลองใช�
ในสถานศึกษาจํานวน  
500  แห�งในทุกระดับ
การศึกษา/ ปM 2562 -
 2564 ขยายผลไปยัง
สถานศึกษา 4,000 
แห�งทั่วประเทศ

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” หน�าที่ 4 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.2 โครงการปรับกระบวนคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม ความอาย ความไม�ทนต�อ
การทุจริต และจิตสํานึกในอาชีพ
ราชการ สําหรับส�วนราชการและกลุ�ม
จังหวัด หน�วยงานภาครัฐ องค�การ
มหาชน และหน�วยงานในกํากับของรัฐ
(**ย.2ก.2)
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

ข�าราชการและบุคลากรใน
หน�วยงานภาครัฐ

1. สร�าง/ผลิต/ทดลองใช�/ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับผลิตข�าราชการต�นแบบ1 และผลิต
ข�าราชการต�นแบบ2  
2. ผลิตข�าราชการต�นแบบ1
3. ข�าราชการต�นแบบ1 ใช�ชุดความรู�ขยายผลสู�
ข�าราชการต�นแบบ2 
4. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
5.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการใช�ชุด
ความรู�

1. ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับกลุ�ม
ข�าราชการต�นแบบ 
2. ข�าราชการต�นแบบที่
ได�รับการพัฒนาศักยภาพ
ในทุกหน�วยงาน 
3 ข�าราชการได�เข�าร�วม
การปรับกระบวนคิดและ
จิตสํานึกในอาชีพราชการ

เกิดความตระหนักใน
การดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม

องค�กรบริหาร
บุคคลกลาง /
สํานักงาน 
ก.พ.ร./
หน�วยงานที่
กํากับดูแล
หน�วยงานใน
กํากับของรัฐ

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2561 
ดําเนินการผลิต
ข�าราชการต�นแบบ 1 
(20 กระทรวง=20คน)
 เพื่อขยายผลสู�
ข�าราชการต�นแบบ 2 
(20 กระทรวง 
กระทรวงละ 50 คน=
1,000คน) และ
ข�าราชการต�นแบบ 2 
ขยายผลสู�ข�าราชการ
และบุคลากรใน
หน�วยงาน(1,000คน 
ขยายผล 50 คน=
50,000คน / ปM 
2562-2564 ขยาย
ผลสู�ข�าราชการและ
บุคลากรในหน�วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” หน�าที่ 5 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.3 โครงการปรับฐานคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม ความอาย ความไม�ทนต�อ
การทุจริต และธรรมาภิบาลสําหรับ
องค�กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน
(**ย.1ก.4, ย.4ก.6)
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0 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

1.ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่
ขององค�กรรัฐวิสาหกิจ
2.ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่
ขององค�กรเอกชน

1.สร�าง/ผลิต/ทดลองใช�/ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน  
2.ผลิตวิทยากรตัวคูณในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
3.วิทยากรตัวคูณนําไปขยายผลในหน�วยงานโดย
หน�วยงานเจ�าภาพให�คําปรึกษา 
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
5.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการใช�ชุด
ความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการ
เผยแพร� 
2.เกิดวิทยากรตัวคูณใน
กลุ�มรัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ

.เกิดความตระหนักใน
การดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม

สํานักงาน 
ป.ป.ช./
กระทรวง
พาณิชย� / 
หน�วยงานที่
กํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 
และองค�กร
เอกชน

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2564 
สร�าง/พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและ
ดําเนินการผลิต
วิทยากรตัวคูณจาก
ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่
ขององค�กรรัฐวิสาหกิจ
ปMละ 10 หน�วย หน�วย
ละ 20 คน (Top List)
 ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่
ขององค�กรเอกชนปMละ 
10 หน�วย หน�วยละ 
20 คน (Top List) โดย
ให�มีการกํากับติดตาม
และประเมินผล
ผู�เข�าร�วมโครงการอย�าง
สม่ําเสมอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.4 โครงการปรับฐานคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและประโยชน�
ส�วนรวม จิตพอเพียง ความอายต�อ
การทุจริต และเจตจํานงทางการเมือง
ในการต�อต�านการทุจริตสําหรับภาค
การเมือง
(**ย.1ก.4, ย.2ก.6)
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0 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

นักการเมืองทุกระดับ 1. สร�าง/ผลิต/ทดลองใช�/ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับภาคการเมือง  
2. จัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
3. ร�วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�าน
การทุจริตและการขยายผลไปสู�การปฏิบัติ 
๔.การอบรมสมาชิกครอบครัว
๕. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
๖.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการใช�ชุด
ความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการ
เผยแพร� ปM พ.ศ. 2560 -
 2564
2.เกิดวิทยากรตัวคูณใน
กลุ�มนักการเมืองที่ได�รับ
การพัฒนาศักยภาพ
3.มีการประกาศ
เจตจํานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการ
แสดงออกถึงนโยบายการ
เลือกตั้งที่ใสสะอาด

1.เกิดความตระหนัก
ในการดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม
2.องค�กรวิชาชีพมี
การกําหนด พัฒนา 
หรือปรับปรุง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและมีการ
ประกาศใช�อย�างจริงจัง

สํานักงาน 
กกต./กระทรวง
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ในส�วนของนักการเมือง
ระดับประเทศ เปDน
หน�าที่ของ ก.ก.ต. / 
ส�วนของนักการเมือง
ระดับท�องถิ่น เปDน
หน�าที่ของ มท. ผ�าน
การอบรมของสถาบัน
พัฒนาผู�นําท�องถิ่น (สถ.)

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.5 โครงการปรับฐานคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม ความเปKนพลเมือง ความอาย
 และไม�ทนต�อการทุจริตรวมทั้งการ
ประกาศเจตจํานงสังคมใสสะอาดร�วม
ต�านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
(**ย.1ก.3+4, ย.2ก.3)
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2.เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4.เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

1.กลุ�มผู�นําชุมชน 
2.กลุ�มผู�นําสตรี 
3.กลุ�มผู�นําผู�สูงอายุ 
4.กลุ�มผู�นําเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 
5.กลุ�มอาชีพ 
6.ประชาชนทั่วไป

1. สร�าง/ผลิต/ทดลองใช�/ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับภาคประชาชน  
2. ผลิตวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชน 
3. วิทยากรตัวคูณนําไปขยายผลในพื้นที่โดย
หน�วยงานเจ�าภาพให�คําปรึกษา 
4. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
5.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการใช�ชุด
ความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการ
เผยแพร� 
2.เกิดวิทยากรตัวคูณใน
ภาคประชาชนที่ได�รับ
การพัฒนาศักยภาพ

เกิดความตระหนักใน
การดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม

1.ศูนย�คุณธรรม
 (องค�การ
มหาชน)
2.สํานักงาน
ป.ป.ช.
ส�วนกลาง 
3. สํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2564 
สร�าง/พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและ
ดําเนินการผลิต
วิทยากรตัวคูณจากกลุ�ม
ผู�นําชุมชนกลุ�มผู�นําสตรี
 กลุ�มผู�นําผู�สูงอายุ กลุ�ม
ผู�นําเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ และประชาชน
ทั่วไป โดยกระจายตาม
จังหวัด จังหวัดขนาด
ใหญ� จังหวัดละ 2 ล�าน
 ขนาดกลาง 1.5 ล�าน 
และขนาดเล็ก 1 ล�าน 
โดยให�มีการกํากับ
ติดตามและประเมินผล
ผู�เข�าร�วมโครงการอย�าง
สม่ําเสมอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.6 โครงการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

ผู�ดูแลเด็กเล็กของศูนย�เด็ก
เล็กในสังกัดองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

1.ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อการเรียนรู�สําหรับเปDน
คู�มือการดูแลเด็กเล็ก 
2.จัดส�งให�ศูนย�ดูแลเด็กเล็ก
3.ผลิตผู�ดูแลเด็กเล็กต�นแบบ 
4.ผู�ดูแลเด็กเล็กต�นแบบดําเนินการสอน 
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
6.ประเมินผลและรายงานผลการใช�ชุดความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการเรียน
การสอน
2.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู�สําหรับผลิตผู�ดูแล
เด็กเล็กต�นแบบ

เกิดความตระหนักใน
การดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม

กระทรวง
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.7 โครงการพัฒนาชุดความรู�สําหรับเด็ก
เล็ก
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

เด็กเล็กของศูนย�เด็กเล็กใน
สังกัดองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น

1.ปรับปรุงชุดความรู�พร�อมสื่อการเรียนรู�สําหรับใช�
เปDนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนอกห�องเรียน
2.จัดส�งให�ศูนย�ดูแลเด็กเล็ก 
๓.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการใช�ชุดความรู�

1.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับการเรียน
การสอน 
2.ชุดความรู�พร�อมสื่อ
เรียนรู�สําหรับผลิตครู
ต�นแบบ 
3.ครูต�นแบบใน
สถาบันการศึกษาทุก
ระดับทั่วประเทศ

เกิดความตระหนักใน
การดํารงตนให�
สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�
ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม

กระทรวง
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” หน�าที่ 10 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.8 โครงการส�งเสริมพัฒนาและรับรอง
มาตรฐานองค�กรคุณธรรม
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00 1.เพื่อพัฒนาองค�ความรู�เกี่ยวกับ
มาตรฐานด�านคุณธรรมจริยธรรม
2.เพื่อสร�างความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ชุมชนท�องถิ่น
3.เพื่อพัฒนากระบวนการและกลไก
การรับรองสถานภาพองค�กรคุณธรรม
4.เพื่อติดตามและประเมินผลการนํา
เกณฑ�มาตรฐานไปดําเนินการ
5.เพื่อส�งเสริมกระบวนการรับรอง
องค�กรที่นําเกณฑ�มาตรฐานองค�กร
คุณธรรมไปดําเนินการจนสําเร็จเพื่อ
ยกย�องเชิดชู

หน�วยงานองค�กรทุกภาคส�วน 1.พัฒนาองค�ความรู�เกี่ยวกับมาตรฐานด�านคุณธรรม
จริยธรรม 
2.สร�างความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม และชุมชนท�องถิ่น 
3.พัฒนากระบวนการและกลไกการรับรองสถานภาพ
องค�กรคุณธรรม 
4.ติดตามและประเมินผลการนําเกณฑ�มาตรฐานไป
ดําเนินการ 
5.ส�งเสริมกระบวนการรับรององค�กรที่นําเกณฑ�
มาตรฐานองค�กรคุณธรรมไปดําเนินการจนสําเร็จเพื่อ
ยกย�องเชิดชู

1.องค�ความรู�การส�งเสริม
และพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมสําหรับองค�กร 
2.องค�กรที่ได�รับรอง
มาตรฐานจํานวน 500 
องค�กร

หน�วยงานองค�กรทุก
ภาคส�วนมีแนวทาง
หรือเกณฑ�มาตรฐาน
คุณธรรมที่สามารถ
นําไปใช�ในการบริหาร
จัดการองค�กรได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ

ศูนย�คุณธรรม
(องค�การ
มหาชน)

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.1.9 โครงการกําหนดพัฒนาปรับปรุง
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 5,
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00 1.เพื่อพัฒนาองค�ความรู�เกี่ยวกับ
มาตรฐานด�านคุณธรรมจริยธรรม 
2.เพื่อสร�างความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ชุมชนท�องถิ่น 
3.เพื่อพัฒนากระบวนการและกลไก
การรับรองสถานภาพองค�กรคุณธรรม 
4.เพื่อติดตามและประเมินผลการนํา
เกณฑ�มาตรฐานไปดําเนินการ 
5.เพื่อส�งเสริมกระบวนการรับรอง
องค�กรที่นําเกณฑ�มาตรฐานองค�กร
คุณธรรมไปดําเนินการจนสําเร็จเพื่อ
ยกย�องเชิดชู

ข�าราชการและบุคลากรใน
หน�วยงานภาครัฐ

1.ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2.ประกาศใช�และกําหนดบทลงโทษ

ร�อยละ 80 ของ
หน�วยงานทั้งหมดมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข�าราชการและ
บุคลากรในหน�วยงาน
ภาครัฐเกิดความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานจริยธรรม

องค�กรบริหาร
บุคคลกลาง /
สํานักงาน 
ก.พ.ร./
หน�วยงานที่
กํากับดูแล
หน�วยงานใน
กํากับของรัฐ

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.10 ศึกษาฐานความคิด ทัศนคติของ
เยาวชนที่มีต�อการทุจริตคอร�รัปชั่น

2,
16

1,
50

0 1.นักเรียนในสถานศึกษา   
2.ครูอาจารย�ในสถานศึกษา
  
3.ผู�ปกครองนักเรียนใน
สถานศึกษา

๑.ศึกษาป/จจัยสาเหตุที่มาของฐานความคิดของ
เยาวชนฯ 
2.รวบรวมและสังเคราะห�ผลการสํารวจความคิดเห็น
ของสถาบันต�างๆ
3.สัมภาษณ�เชิงลึกกลุ�มเปAาหมายทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.สํารวจความคิดเห็นจากเยาวชนจํานวนไม�น�อยกว�า
1,200กลุ�มตัวอย�าง
5.จัดประชุมระดมความคิดเห็น
6.จัดประชุมวิพากษ�
7. จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษา
8.จัดทําเอกสารรายงานศึกษา

รายงานการศึกษาจํานวน
 1 เรื่อง

มีแนวทาง/เครื่องมือ/
กิจกรรมในการปรับ
ฐานความคิดทัศนคติ
ของเยาวชนในการ
ต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชั่น

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

โครงการเสนอโดย
สํานักงาน ป.ป.ท. 
ป/จจุบันกําลัง
ดําเนินการขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม

1.1.11 ข�าราชการต�นแบบคนดีของแผ�นดิน
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0 หน�วยงานภาครัฐเข�าร�วม
โครงการ จํานวน ไม�น�อย
กว�า 149 หน�วยงาน

1.จัดงานเปcดตัวโครงการ
2.จัดทําสปอตโทรทัศน�และเผยแพร�
3.จัดทําสปอตวิทยุและเผยแพร�
4.จัดทําสารคดีโทรทัศน�และเผยแพร�
5.ลงข�าวประชาสัมพันธ�
6.ดําเนินการค�นหาข�าราชการต�นแบบ
7.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเข�ารับรางวัลในโครงการข�าราชการต�นแบบ
8.จัดพิธีมอบรางวัล

ผู�ที่ได�รับรางวัลโครงการ
ข�าราชการต�นแบบคนดี
ของแผ�นดิน จํานวน 21 
คน

ดําเนินการคัดเลือก
และยกย�อง
ข�าราชการต�นแบบผู�
ได�รับรางวัลผ�านสื่อ
ต�างๆ

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.1.12 โครงการการศึกษาที่เกี่ยวกับ
องค�ประกอบทางด�านเจตคติและ
อารมณ�และการสร�างและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมี
ส�วนร�วมและวัฒนธรรมในการต�อต�าน
การทุจริต
(**ย.4 ก.7)
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0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคมไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับองค�ประกอบ
ทางด�านเจตคติและ
อารมณ�และการสร�างและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค"านิยมสุจริต 
การมีส"วนร"วมและ
วัฒนธรรมในการต"อต�าน
การทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1.การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2.การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3.การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4.การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)
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0 1,078,047,500

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 2 ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต
1.2.1 โครงการจิตวิทยาชุมชนเพื่อการ

ต�อต�านทุจริต
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0

1,
50

0,
00

0

1,
95

0,
00

0

3,
85

0,
00

0

3,
85

0,
00

0 1.เพื่อสร�างและทดลองใช�ชุดความรู�
จิตวิทยาชุมชน เพื่อการต�อต�านการ
ทุจริต 
2.เพื่อสร�างและทดลองใช�
แบบทดสอบมาตรวัดคุณธรรม
จริยธรรม 
3.เพื่อนําความรู�ที่ได�ไปใช�กับเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริตภาคประชาสังคม
และนักเรียน นิสิต นักศึกษา

1.สมาชิกเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริต 
2.ผู�แทนองค�กรศาสนาใน
พื้นที่ 
3.กลุ�มวิชาชีพในชุมชน
4. เจ�าหน�าที่ในภารกิจ
ปAองกันการทุจริต

1.สร�างและทดลองใช�ชุดความรู�จิตวิทยาชุมชน เพื่อ
การต�อต�านการทุจริต 
2. สร�างและทดลองใช�แบบทดสอบมาตรวัดคุณธรรม
จริยธรรม
3.ผลิตชุดความรู�พร�อมสื่อเรียนรู� 
4. นําความรู�ที่ได�ไปใช�กับเครือข�ายต�อต�านการทุจริต
ภาคประชาสังคมและนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
5. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการ
ดําเนินการ

1. ชุดความรู�จิตวิทยา
ชุมชน เพื่อการต�อต�าน
การทุจริต 
2. แบบทดสอบมาตรวัด
คุณธรรมจริยธรรม 
3. ชุมชนที่ร�วมใช�
แบบทดสอบมาตรวัด
คุณธรรมจริยธรรมและ
วิเคราะห�ป/ญหาการทุจริต
ในชุมชน

มีแนวคิด/แนวทาง/
มาตรการหรือ
นวัตกรรมใหม�ๆ ใน
การกล�อมเกลาทาง
สังคมเพื่อสร�าง
ค�านิยมต�อต�านการ
ทุจริตที่สามารถนําไป
ปฏิบัติและเกิดผล

กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย� /
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2564 
สร�าง/พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและ
ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเครือข�ายและ
เจ�าหน�าที่ในภารกิจ
ปAองกันการทุจริต โดย
ให�มีจังหวัดนําร�องทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ 
(2560-2561 จํานวน
 20 จังหวัด) และ
ขยายผลไปสู�ทุกจังหวัด
ภายในปM 2563 โดย
ให�มีการกํากับติดตาม
และประเมินผล
ผู�เข�าร�วมโครงการอย�าง
สม่ําเสมอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.2 โครงการรวมพลังต�านการทุจริตใน
สถานศึกษา (Clean Campus and 
Anti - Corruption)
(**ย.1ก.4) 16
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00
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00 1. เพื่อจัดตั้งหน�วยงานประสานผู�นํา
นิสิต นักศึกษา เพื่อเปDนแกนกลางใน
การประสานงานและวางแผน 
2. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปM 
และจัดกิจกรรมในแต�ละมหาวิทยาลัย 
ในการร�วมสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต

1.ประธานสภานิสิต สภา
นักศึกษา สภานักเรียน 
หรือหน�วยกิจกรรมที่มี
หน�าที่ในการตรวจสอบ 
หรือส�งเสริมและต�อต�าน
การทุจริตและบุคลากรด�าน
งานกิจกรรมนักศึกษา 
2. นายกองค�การนักศึกษา 
3.ประธานและคณะบริหาร
ของกลุ�มเยาวชนเครือข�าย 
ได�แก� (1) ยุวทูต ป.ป.ช. (2)
 สภาเด็กและเยาวชน (3) 
ยุวชนประชาธิปไตย (4) ยุว
โฆษก  (5) เยาวชนภิวัฒน�

1. จัดตั้งหน�วยงานประสานผู�นํานิสิต นักศึกษา เพื่อ
เปDนแกนกลางในการประสานงานและวางแผน 
2. จัดประชุมผู�นํานิสิต นักศึกษา เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปM 
3. จัดกิจกรรมในแต�ละมหาวิทยาลัย 
4. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ  
5.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการ
ดําเนินการ

1. แนวทางในการจัดตั้ง
หน�วยงานประสานผู�นํา
นิสิต นักศึกษา เพื่อเปDน
แกนกลางในการ
ประสานงานและวางแผน 
2 แผนปฏิบัติการประจําปM
3. ผลการประชุมสมัชชา
เยาวชนเพื่อต�อต�านการ
ทุจริต

1. นักเรียน  นิสิต  
นักศึกษา และกลุ�ม
เยาวชน มีความรู�ความ
เข�าใจ มีศักยภาพด�าน
การเฝAาระวัง ตระหนัก
ถึงผลร�ายและเห็น
ความสําคัญในการ
ต�อต�านการทุจริต 
2.มีส�วนร�วมในการ
เสริมสร�างกระบวนการ
กล�อมเกลาทางสังคม
อย�างเปDนระบบในทุก
ช�วงวัยเพื่อสร�างความ
เปDนพลเมืองที่ดี มี
จิตสํานึกสาธารณะและ
มีความสํานึกในความ
เปDนเจ�าของร�วม
ทรัพย�สินสาธารณะและ
ปกปAองผลประโยชน�
แผ�นดิน

สํานักงาน 
ป.ป.ช.  (บูรณา
การผ�าน MOU)
 / ชุมชน

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ให�มีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินการภายใต�
โครงการอย�างสม่ําเสมอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.3 โครงการเสริมพลังสื่อมวลชนร�วมปรับ
ฐานคิดของสังคมให�สามารถแยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม และจุดกระแส
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต (**ย.1ก.
1+4, ย.5ก.8)
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0 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

สื่อมวลชนทุกประเภทใน
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

1. สร�าง/ผลิต/ทดลองใช�/ปรับปรุงหลักสูตรพร�อมสื่อ
เรียนรู� สําหรับภาคสื่อมวลชน  
2. ผลิตวิทยากรตัวคูณในภาคสื่อมวลชน 
3. วิทยากรตัวคูณนําไปขยายผลในหน�วยงานโดย
เจ�าภาพให�คําปรึกษา 
4. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
5.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการใช�
หลักสูตร

1. คู�มือ/เครื่องมือ/
หลักสูตร การแยกแยะ
ประโยชน�ส�วนตนและ
ส�วนรวมสําหรับสื่อมวลชน
2. สื่อมวลชนมีความรู�
และสามารถถ�ายทอด
ความคิดเรื่องการแยกแยะ
ระหว�างประโยชน�ส�วนตัว
และส�วนรวมสู�ผู�รับสื่อ 
3. สื่อมวลชนมีความ
ตื่นตัวในการแสวงหา
ข�อเท็จจริงและเปcดโปง
การกระทําทุจริต

สื่อมวลชนมีส�วนร�วม
ในการเสริมสร�าง
กระบวนการกล�อม
เกลาทางสังคมและ
เปDนผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงความคิด
ของคนในสังคมและ
ร�วมดําเนินการ
ต�อต�านการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช./กรม
ประชาสัมพันธ�

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

ปM 2560 - 2564 
สร�าง/พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและ
ดําเนินการตามหลักสูตร
ในภาคสื่อมวลชน 
จํานวน 10 หน�วยงาน 
หน�วยงานละ 20 คน 
อย�างต�อเนื่องทุกปM โดย
ให�มีการกํากับติดตาม
และประเมินผล
ผู�เข�าร�วมโครงการอย�าง
สม่ําเสมอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” หน�าที่ 17 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.4 โครงการผลิตและจัดส�ง “สารสาระสู�
ชุมชน รู�สู�ทุจริต” สู�หอกระจายข�าว
หมู�บ�าน
(**ย.1ก.1+4, ย.4ก.4)

4,
70

0,
00

0

4,
70

0,
00

0

4,
70

0,
00

0

4,
70

0,
00

0

4,
70

0,
00

0 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

ประชาชนในทุกหมู�บ�านทั่ว
ประเทศ ผ�านการ
ประชาสัมพันธ�ของ
เครือข�ายผู�ประกาศข�าว
ชุมชนของหอกระจายข�าว

1. ผลิตและจัดส�ง “สารสาระสู�ชุมชน รู�สู�ทุจริต” สู�
หอกระจายข�าวหมู�บ�าน 
2.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�การต�านทุจริต
ระหว�างเครือข�ายกับหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน
3. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
4.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงโครงการ

“สารสาระสู�ชุมชน รู�สู�
ทุจริต” /การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ต�านทุจริตระหว�าง
เครือข�ายกับหอกระจาย
ข�าวประจําหมู�บ�าน

1.ประชาชนในชุมชน
มีความรู�ความเข�าใจ 
และศักยภาพด�านการ
เฝAาระวัง ตระหนักถึง
ผลร�าย และเห็น
ความสําคัญในการ
ต�อต�านการทุจริตของ
ประชาชนในชุมชน 
2.ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการเสริมสร�าง
กระบวนการกล�อม
เกลาทางสังคมอย�าง
เปDนระบบ

(กระบวนการที่
 1 สํานักงาน
ป.ป.ช./
กระบวนการที่ 
2-4 กระทรวง
มหาดไทย)

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

เห็นควรให�แทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับมาตรา 100 /
103 เพื่อ
ประชาสัมพันธ�ให�กับ
ครอบครัวของผู�ดํารง
ตําแหน�งได�รับทราบ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.5 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"
ป�องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจําปb 30
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

นักเรียน ครู ผู�บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน 
2. การพัฒนาศักยภาพครู ผู�บริหารเพื่อให�เกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญและถ�ายทอดสู�นักเรียนใน
การปAองกันการทุจริต 
3.ประเมินหน�วยงานศึกษาสุจริตโดยใช�แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 
4. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

1.นักเรียน ครู ผู�บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 9,873 โรงเรียน 
2.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขต

1.นักเรียน ครู 
ผู�บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ได�รับ
ประโยชน�จาก
กิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา "ปAองกัน
การทุจริต" 
2.มีการพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลโครงการ
โรงเรียนสุจริต

กระทรวงศึกษาธิ
การ/สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
(สพฐ.)/
สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.6 โครงการโรงเรียนท�องถิ่นสุจริต 
(ใช�คํายุทธ1 ให�มีความชัดเจนมากขึ้น)
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

นักเรียน ครู ผู�บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน 
2. การพัฒนาศักยภาพครู ผู�บริหารเพื่อให�เกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญและถ�ายทอดสู�นักเรียนใน
การปAองกันการทุจริต 
3.ประเมินหน�วยงานศึกษาสุจริตโดยใช�แบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 
4. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

จํานวนนักเรียน ครู 
ผู�บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น

1.นักเรียน ครู 
ผู�บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ได�รับ
ประโยชน�จาก
กิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา "ปAองกัน
การทุจริต"
2.มีการพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลโครงการ
โรงเรียนท�องถิ่นสุจริต

กระทรวง
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.7 โครงการหมู�บ�านช�อสะอาด 
(ปรับชื่อใหม�)
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00 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

หมู�บ�าน/ชุมชน 1. สร�างองค�ความรู�ของชุมชนช�อสะอาด 
2. จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร�องค�ความรู� 
3.จัดทําระบบฐานข�อมูลเพื่อรวมข�อมูลชุมชน/
กลุ�มเปAาหมาย 
4.ส�งเสริมกิจกรรมร�วมกับหน�วยงานศาสนาของชุมชน
 บ�าน วัด โรงเรียน 
5. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
6.ประเมินผลและรายงานผล

1. กรอบแนวคิดของ
หมู�บ�าน/ชุมชน 
2.สื่อ/ฐานข�อมูลของชุมชน

การมีส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วนในการ
เสริมสร�าง
กระบวนการของ
หมู�บ�านช�อสะอาด

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.8 โครงการผลิตสื่อองค�ความรู�เพื่อสร�าง
กระแสสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตผ�าน
สื่อมวลชนท�องถิ่น 4,
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0 1.เพื่อปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวม แก�ทุกช�วงวัยในสังคมตั้งแต�
ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาต�อเนื่องในทุกช�วงวัย
และในทุกกลุ�มทางสังคม
2. เพื่อปรับจิตสํานึกความอายต�อการ
ทําทุจริต และมีพฤติกรรมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
3.เพื่อพัฒนาวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝ/งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�
ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม 
และสร�างการปAองกันการทุจริตเชิงรุก
ผ�านกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคม
4. เพื่อขับเคลื่อนการสร�างและ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทยผ�านการสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกช�วงวัยและใน
ทุกสถานะ ตั้งแต�ระดับปฐมวัย ถึง
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนา
ต�อเนื่องในทุกช�วงวัยและในทุกกลุ�ม
ทางสังคม

อาสาสมัครประชาสัมพันธ�
ประจําหมู�บ�านและชุมชน
(อปมช.)

1.ผลิตสื่อองค�ความรู�ทางช�องทางต�างๆ 
2.จัดส�งให� อปมช.เผยแพร�ให�ชุมชนที่ตนรับผิดชอบ
ผ�านสื่อต�างๆ

1. สื่อองค�ความรู�ที่ผลิต
2.จํานวนช�องทางที่
เผยแพร�

การมีส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วนในการ
เสริมสร�างสังคมที่ไม�
ทนต�อการทุจริต

กรม
ประชาสัมพันธ�

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

เห็นควรให�แทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับมาตรา 100 /
103 เพื่อ
ประชาสัมพันธ�ให�กับ
ครอบครัวของผู�ดํารง
ตําแหน�งได�รับทราบ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.9 โครงการแลกเปลี่ยนองค�ความรู�เพื่อ
การต�อต�านการทุจริตระหว�าง
หน�วยงานองค�กรสถาบันด�านสื่อมวลชน 4,
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0 1. เพื่อสร�างเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�องค�ความรู�เพื่อการต�อต�านการ
ทุจริตระหว�างหน�วยงานองค�กร
สถาบันด�านสื่อมวลชน 
2.เพื่อจัดทําแผนการต�อต�านการทุจริต
ระหว�างหน�วยงานร�วมกัน

หน�วยงานองค�กรสถาบัน
ด�านสื่อมวลชน

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�ความรู�เพื่อการ
ต�อต�านการทุจริตระหว�างหน�วยงานองค�กรสถาบัน
ด�านสื่อมวลชน 
2.จัดทําแผนการต�อต�านการทุจริตระหว�างหน�วยงาน
ร�วมกัน 
3.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการ 
4.ประเมินผลและรายงานผล

1.จํานวนผู�เข�าร�วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�
ความรู�เพื่อการต�อต�าน
การทุจริต 
2.แนวทาง/องค�ความรู�
เพื่อการต�อต�านการทุจริต

เครือข�ายสื่อมวลชน
ในการต�อต�านการ
ทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.2.10 โครงการค�ายเยาวชน ไม�ทนต�อการ
ทุจริต
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0 1. เพื่อเปDนการปลุกจิตสํานึกและ
ความตระหนักรู�เกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมให�กับเยาวชนของ
ชาติ
 2. เพื่อให�เยาวชนของชาติเกิดแรง
ขับเคลื่อนในการไม�ทนต�อการทุจริตใน
ชุมชนตนเอง
 3. เพื่อให�ป/ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น
เบาบางลง

เด็กและเยาวชนภายใน
ชุมชนในเขตพื้นที่ ๑-๙ 
และกรุงเทพฯ

๑.พิจารณาคัดเลือกกลุ�มเปAาหมายที่เปDนเด็กและ
เยาวชนในชุมชนของเขตพื้นที่ ๑-๙ และกรุงเทพฯ 
๒.วางแผนงานและประสานงานวิทยากรเพื่อจัด
กิจกรรมค�ายเยาวชน 
๓.ดําเนินกิจกรรมค�ายเยาวชนใน ๑๐ เขต 
๔.ประเมินผลงานและรายงานผลการดําเนินงาน

เด็กและเยาวชนได�รับการ
ปรับกระบวนคิดและ
จิตสํานึกในป/ญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชัน

เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนักในการ
แยกแยะระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตัว
และผลประโยชน�
ส�วนรวม

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.2.11 โครงการผนึกพลังประชารัฐ "โกงเก�า
หมดไป โกงใหม�ไม�เกิด ไม�เปcดโอกาสให�
โกง ร�วมเปcดโปงการทุจริต" 1,

54
5,

00
0 1. เพื่อเปDนการรณรงค� และ

ประชาสัมพันธ�งานด�านการปAองกันให�
สังคมภายนอกรับรู� รับทราบ 
2. เพื่อเปDนการกระตุ�นให�สังคมทุก
ภาคส�วนเกิดจิตสํานึกในการไม�ทนต�อ
การทุจริต
3. เพื่อเปDนการปAองปรามการทุจริตให�
เกิดการชะงัก ยับยั้ง และไม�เกิดขึ้นใน
ที่สุด
4. เพื่อเปDนการเผยแพร�การ
ดําเนินงานด�านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย�างจริงจังของ
สํานักงาน ป.ป.ท. ส�งผลให�เกิด
ภาพลักษณ�ที่ดีต�อองค�กร เกิดความ
ร�วมมือจากทุกภาคส�วนในการต�อต�าน
การทุจริต

หน�วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องค�การ
มหาชน/ภาคประชาชน

รณรงค�/ประชาสัมพันธ�/สร�างความตระหนัก/สร�าง
นิยมไม�ทนต�อการทุจริต ด�านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรร
มาภิบาลต�อต�านการทุจริต (Event)  จํานวน ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน

หน�วยงานทุกภาคส�วน 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน

เกิดจิตสํานึก ค�านิยม 
และความตระหนัก
ร�วมในการไม�ทนต�อ
การทุจริต ทุกรูปแบบ

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.12 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค�ต�อต�าน
การทุจริตตาม ม. ๖๓ ของ รธน. พ.ศ.
 ..... ด�านการเสริมสร�างความรู�

14
1,

96
0,

00
0 เพื่อดําเนินการให�เปDนไปตามกฎหมาย

ที่บัญญัติให�รัฐต�องส�งเสริมสนับสนุน
และให�ความรู�แก�ประชาชนถึง
อันตรายอันเกิดจากการทุจริต

หน�วยงานภาครัฐตามความ
เหมาะสมหรือสมัครใจ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ ของ
หน�วยงานรัฐทั้งหมด 
๘,๑๔๐ หน�วยงาน

๑.ประชุมวางแผน/จัดทําหลักสูตร/รูปแบบการ
ประเมิน 
๒.คัดเลือกหน�วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม/หรือ
ตามความสมัครใจไม�น�อยกว�าร�อยละ ๒๐ ของ
หน�วยงานภาครัฐทั้งหมด ๘,๑๔๐ หน�วยงาน 
๓.จัดสรรงบประมาณให�จัดกิจกรรมรณรงค�ต�อต�าน
การทุจริต จํานวน ๑ครั้ง/๑๐๐ คน ในเขตพื้นที่ ๑-๙
 และกรุงเทพฯ

หน�วยงานภาครัฐ ไม�น�อย
กว�าร�อยละ ๒๐ เกิด
จิตสํานึก ค�านิยม ความ
ตระหนักร�วมในการไม�ทน
ต�อการทุจริต และร�วม
ต�อต�านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

เกิดจิตสํานึก ค�านิยม 
และความตระหนัก
ร�วมในการไม�ทนต�อ
การทุจริต ทุกรูปแบบ

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.13 โครงการศึกษาที่เกี่ยวกับองค�ประกอบ
ทางด�านความรับรู� ความรู� ความเข�าใจ
 ความคิดเห็นและความเชื่อในการ
ต�อต�านการทุจริตที่เกิดจากทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรม
(**ย.4 ก.2)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคมไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับองค�ประกอบ
องค�ประกอบทางด�าน
ความรับรู� ความรู� ความ
เข�าใจ ความคิดเห็นและ
ความเชื่อในการต�อต�าน
การทุจริตที่เกิดจาก
ทัศนคติ จิตสํานึก ค�านิยม
สุจริต การมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรม

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
 พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.14 โครงการสํารวจและประเมินผลความ
ตระหนักของผู�บริหารและรองผู�บริหาร
ท�องถิ่นต�อข�อห�ามการเปKนคู�สัญญากับ
หน�วยงานของรัฐ
(**ย.4 ก.2)

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคมไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช.
 ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการสํารวจและ
ประเมินผลความ
ตระหนักของผู�บริหารและ
รองผู�บริหารท�องถิ่นต�อ
ข�อห�ามการเปDนคู�สัญญา
กับหน�วยงานของรัฐ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการ
ต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
 พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.2.15 โครงการสํารวจการรับรู�ด�านความ
ขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of 
interest) ของเจ�าหน�าที่รัฐในองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย
(**ย.4 ก.2)

35
0,

00
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคมไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการสํารวจการ
รับรู�ด�านความขัดกันแห�ง
ผลประโยชน� (Conflict 
of interest) ของ
เจ�าหน�าที่รัฐในองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดของ
ประเทศไทย

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
 พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)

97
,9

50
,0

00

25
4,

28
5,

00
0

11
1,

94
8,

00
0

12
4,

63
7,

80
0

14
5,

50
6,

58
0 734,327,380

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 3 ประยุกต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปKนครื่องมือต�านทุจริต
1.3.1 โครงการจังหวัดทั่วประเทศ จิต

พอเพียงต�านทุจริต
(**ย.1ก.4, ย.4ก.4)
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00 1.เพื่อพัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ปAองกันการทุจริตในชุมชน  ที่
ดําเนินการโดยกลุ�มของสมาชิกในชุมชน
2. เพื่อผลักดันให�เกิดการกําหนด
จัดตั้งชมรมจิตพอเพียง เพื่อเปDนผู�
ขับเคลื่อนแผนงานในการเปDนจังหวัด
พอเพียงที่ต�อต�านการทุจริต

หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง
ต�นแบบ

1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกําหนดแผนงาน
จังหวัดต�านทุจริตด�วยจิตพอเพียง 
2. สนับสนุนทุนในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
จังหวัดต�านทุจริตด�วยจิตพอเพียง ของชมรมจิต
พอเพียงต�านทุจริตประจําจังหวัด 
3. การยกย�องกลุ�มเปAาหมายดีเด�นทั้งในระดับบุคคล
และหน�วยงาน 
4. สร�างและทดลองใช�หลักสูตรโคช(Coach) ชุมชน
ต�านทุจริต 
5.ผลิตหลักสูตรพร�อมสื่อเรียนรู� สําหรับโคช 
6. ผลิตโคชชุมชนต�านทุจริต 
7.พัฒนาระบบฐานข�อมูลเครือข�าย  และช�องทางการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสาร เบาะแสการทุจริต 
๘. จัดระบบและนําเสนอข�อมูลเบาะแสการทุจริต 
เพื่อสร�างกระแสความเคลื่อนไหว ในการต�อต�านการ
ทุจริต
๙. ประกาศใช�ธรรมนูญชุมชนใสสะอาดรวมพลังต�าน
การทุจริตขององค�กรชุมชนเอกชน องค�กรวิชาการ 
หน�วยงานรัฐและชุมชน เพื่อเฝAาระวังการทุจริตใน
ชุมชน
๑๐. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
๑๑.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการ
ดําเนินการ เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการ
ตลอดกระบวนการ 
๑๒.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการ
ดําเนินการ

เกิดการจัดตั้งชมรมจิต
พอเพียงต�านทุจริตประจํา
จังหวัดในทุกจังหวัด

1.ทุกชุมชนและทุก
ภาคส�วนมีเครือข�าย
เฝAาระวังที่เข�มแข็ง มี
ความเข�าใจใน
บทบาทหน�าที่ของตน
และของการเปDน
พลเมืองที่ดี
2.มีแผนงานการ
ปAองกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ�งเพื่อให�เกิดผลที่
ชัดเจนในทางปฏิบัติ
ของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคม

กระทรวง
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.3.2 โครงการครัวเรือนพอเพียง เพื่อจิตที่
เพียงพอ
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00 1.เพื่อพัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ปAองกันการทุจริตในชุมชน  ที่
ดําเนินการโดยกลุ�มของสมาชิกในชุมชน
2. เพื่อผลักดันให�เกิดการขับเคลื่อน
แผนงานในการเปDนครัวเรือนพอเพียง
ที่ต�อต�านการทุจริต

ครัวเรือน 1. สร�างกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส�งเสริมการทําบัญชีครัวเรือน  
3.ติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อประกอบ
ข�อมูลจปฐ.  (นํากระบวนการทางศาสนาเข�ามา)

1.กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.จํานวนครัวเรือนที่เข�า
ร�วมโครงการ

ความรู�ความเข�าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระทรวง
มหาดไทย 
(กระทรวง
วัฒนธรรม ,
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย� )

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.3.3 โครงการสถาบันอุดมศึกษาพอเพียง

5,
00

0,
00

0

10
,0

00
,0

00

10
,0

00
,0

00

20
,0

00
,0

00

40
,0

00
,0

00 1.เพื่อพัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ปAองกันการทุจริตในสถานศึกษา  ที่
ดําเนินการโดยกลุ�มของ
สถาบันอุดมศึกษาผ�านกิจกรรมนิสิต  
นักศึกษา
2. เพื่อผลักดันให�เกิดการขับเคลื่อน
แผนงานในการเปDนสถาบันอุดมศึกษา
พอเพียงที่ต�อต�านการทุจริต

สถาบันอุดมศึกษา 1. สร�างกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส�งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมนอก
ห�องเรียน เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให�เข�าใจถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.จํานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ

ความรู�ความเข�าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนย�คุณธรรม/
กระทรวง
มหาดไทย/
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.3.4 โครงการธุรกิจพอเพียงต�านภัยทุจริต

5,
00

0,
00

0

10
,0

00
,0

00

10
,0

00
,0

00

20
,0

00
,0

00

40
,0

00
,0

00 1.เพื่อพัฒนาและบูรณาการกลไกการ
ปAองกันการทุจริตในการดําเนินกิจการ
ภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อผลักดันให�เกิดการขับเคลื่อน
แผนงานในการเปDนธุรกิจพอเพียงที่
ต�อต�านการทุจริต

ภาคธุรกิจ/เอกชน/
อุตสาหกรรม

1. สร�างกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส�งเสริมให�ภาคธุกิจ/เอกชน/อุตสาหกรรม ดําเนิน
กิจการภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.จํานวนหน�วยงาน
ภาคธุกิจ/เอกชน/
อุตสาหกรรมที่เข�าร�วม
โครงการ

ความรู�ความเข�าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระทรวง
พาณิชย�/
กระทรวง
อุตสาหกรรม

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.3.5 โครงการศึกษาที่เกี่ยวกับองค�ประกอบ
ทางด�านพฤติกรรมและการมีความ
ตั้งใจ การกระทํา การตัดสินใจในการ
ต�อต�านการทุจริตที่เปKนผลของทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรม
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0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรมการ
ทุจริตของสังคมไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช.
 ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวกับองค�ประกอบ
ทางด�านพฤติกรรมและ
การมีความตั้งใจ การ
กระทํา การตัดสินใจใน
การต�อต�านการทุจริตที่
เปDนผลของทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
การมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรม

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการ
ต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560
 - 2564) อื่นๆ ด�วย 
คือ ยุทธศาสตร�ที่ 4 กล
ยุทธ� 7

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
 พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 3)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต
1.4.1 โครงการสร�างความร�วมมือสื่อออนไลน�

ร�วมสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อคนโกง 
(**ย.1ก.1+2, ย.4ก.4, ย.5ก.8) 5,
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00 เพื่อสร�าง /ขยายความร�วมมือ และ
ปฏิบัติตามความร�วมมือในทุกปMเพื่อให�
เกิดกระแสการตีแผ�ข�อเท็จจริงเปDนวง
กว�างในโลกออนไลน� และประเมินผล
และรายงานผลและปรับปรุงการ
ดําเนินการ 
ให�ความรู�วิธีการเข�าถึงข�อมูล/รู�เท�าทัน
การทํางานของเจ�าหน�าที่

สื่อสังคมออนไลน�ทุก
ช�องทางที่มีผู�ติดตามจํานวน
มาก มีอิทธิพลต�อสังคม

๑. สร�าง /ขยายความร�วมมือ และปฏิบัติตามความร�วมมือ
ในทุกปMเพื่อให�เกิดกระแสการตีแผ�ข�อเท็จจริงเปDนวงกว�างใน
โลกออนไลน� และประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุง
การดําเนินการ ให�ความรู�วิธีการเข�าถึงข�อมูล/รู�เท�าทันการ
ทํางานของเจ�าหน�าที่
๒.จัดทําคู�มือหรือประชุมชี้แจงแนวทางการใช�สื่อสังคม
ออนไลน�ในการต�อต�านการทุจริต 
๓.สร�างบัญชีไลน�แอด (Line@ account) ตามพื้นที่
จังหวัดและกรุงเทพมหานครกลุ�มเปAาหมาย การเมือง 
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  
๔. ประชาสัมพันธ� ขอความร�วมมือไปยังส�วนราชการ ภาคี
เครือข�ายต�าง นักการเมือง ผู�นําชุมชน สื่อมวลชน 
ประชาชนทั่วไป ให�เชื่อมโยงบัญชีส�วนตัวกับบัญชีดังกล�าว
๕.การประชาสัมพันธ�ข�อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา
 100 103
๖.  ใช�บัญชีดังกล�าวเปDนช�องทางในการสื่อสารกับ
กลุ�มเปAาหมาย โดยใช� (1) ประชาสัมพันธ� สื่อสารเชิง
สร�างสรรค�เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2)เสริมสร�างการมี
ส�วนร�วม บูรณาการข�อมูลข�าวสาร แจ�งเบาะแส 
(3)เชื่อมโยงกับการระบบรับเรื่องร�องเรียนอย�างเปDน
ทางการกับองค�กรตรวจสอบที่รับผิดชอบ 
๗. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
๘.ประเมินผลและรายงานผลและปรับปรุงการดําเนินการ

เกิดกลไกการกล"อมเกลา
ทางสังคม (ทางอ�อม) ผ"าน
สังคมเสมือนจริงบนโลก
ออนไลน�ใช�เป7นช"องทางใน
การสร�างกระแสสังคม
และตีแผ"พฤติการณ�การ
ทุจริตต"อสาธารณชน

1.เกิดกระแสสังคมที่
ไม�ทนต�อการทุจริตใน
โลกออนไลน� 
2.เกิดการบูรณาการ
เครือข�ายในสังคม
ออนไลน�ที่ตื่นตัว เฝAา
ระวัง และร�วมแจ�ง
เบาะแสการทุจริต 
3.เกิดการลงโทษทาง
สังคมบนพื้นฐานของ
ข�อเท็จจริงและเหตุผล
 (ปรับคําใหม� "กรณี
พบผู�กระทําผิดสังคม
ไม�ยอมรับผู�กระทําผิด")

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระบบรับเรื่องร�องเรียน
และแจ�งเบาะแสให�
สะดวกเข�าถึงได�ง�ายตาม
โครงการในชุด
โครงการสหยุทธ�ที่ 5

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.4.2 โครงการสนับสนุนและสร�างการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในการต�อต�านการ
ทุจริต 5,
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00 ๑. เพื่อพัฒนาองค�ความรู�และเสริม
ศักยภาพของภาคประชาสังคม เพื่อ
สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต
๒. เพื่อสร�างพลัง เครือข�าย ป.ป.ช. 
ภาคประชาสังคม ในการปAองกันการ
ทุจริต
๓. เพื่อตรวจสอบและเฝAาระวังการ
ทุจริตของภาคประชาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 
๔. เพื่อเสริมสร�างกระบวนการมีส�วน
ร�วมของภาคประชาชน ในการร�วม
ดําเนินการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตในชุมชน

เครือข�ายเฝAาระวังการ
ทุจริตทั่วประเทศ

๑. กิจกรรมอบรมผู�นําเครือข�าย ป.ป.ช. ภาคประชา
สังคม: กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๒. กิจกรรมอบรมผู�นําเครือข�าย ป.ป.ช. ภาคประชา
สังคม : กลยุทธ�การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารเพื่อเฝAาระวัง
การทุจริต
๓. กิจกรรมอบรมผู�นําเครือข�าย ป.ป.ช. ภาคประชา
สังคม  : การลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู�การเฝAาระวัง
การทุจริต
๔. กิจกรรมอบรมผู�นําเครือข�าย ป.ป.ช. ภาคประชา
สังคม  : สรุปการถอดบทเรียนและการประเมินผล

จํานวนผู�ผ"านการอบรม ๑. ร�อยละของผู�ผ�าน
การอบรมมีองค�ความรู�
เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและเฝAา
ระวังการทุจริต
๒. ร�อยละ
ความสําเร็จของ
ศักยภาพในการเฝAา
ระวังการทุจริต/แจ�ง
เบาะแส ของ
คณะกรรมการ
เครือข�าย ป.ป.ช. 
ภาคประชาสังคม (มี
คําอธิบายสัก 1 แผ�น
 ที่บอกคําจํากัดความ
ของโครงการ)

สํานักงาน 
ป.ป.ช. / 
กระทรวง 
มหาดไทย

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย�ประสานงาน
เครือข�ายภาคประชาสังคมส�งเสริมธรร
มาภิบาลและต�อต�านการทุจริต
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0 เพื่อการบริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนศูนย�ประสานงานส�งเสริม
ภาคประชาสังคมต�อต�านการทุจริต

เครือข�ายภาคประชาสังคม
ในเขตพื้นที่ ๑-๙ และ
กรุงเทพฯ

บริหารจัดการและการขับเคลื่อนศูนย�ประสานงาน
เครือข�ายภาคประชาสังคมส�งเสริมธรรมาภิบาลและ
ต�อต�านการทุจริต โดยการจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/จัดกิจกรรม

จํานวน ๑๒๐ ครั้ง/ศูนย� 
ครั้งละ ๒๐ คน รวม 
๒,๔๐๐ คน (เฉลี่ยเดือน
ละ ๑ ครั้ง)

เครือข"ายได�รับการ
พัฒนาจนสามารถเฝCา
ระวัง สอดส"อง และ
สามารถเข�าร"วม
ตรวจสอบกับ
เจ�าหน�าที่ ป.ป.ท.

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

โครงการเสนอโดย
สํานักงาน ป.ป.ท. 
ป/จจุบันกําลัง
ดําเนินการขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม

1.4.4 โครงการผนึกพลังประชารัฐ มุ�งพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเครือข�ายภาคประชา
สังคม 95
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0 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข�าย
ภาคประชาสังคม

เครือข�ายภาคประชาสังคม
ในเขตพื้นที่ ๑-๙ และ
กรุงเทพฯ

พัฒนาเครือข�ายแกนนําภาคประชาสังคม จากปM ๖๐ 
จํานวน ๑,๐๐๐ คน โดยการอบรม/สัมมนา/ประชุม 
เพื่อเพิ่มเติมองค�ความรู�ในด�านต�าง ๆ เช�น การ
ตรวจสอบงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง 
การตรวจสอบโครงการต�าง ๆ ของหน�วยงานรัฐ

เครือข"ายได�รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาล และสร�าง
ความเข�มแข็งในการ
ต"อต�านการทุจริต

เครือข"ายได�รับการ
พัฒนาจนสามารถเฝCา
ระวัง สอดส"อง และ
สามารถเข�าร"วม
ตรวจสอบกับ
เจ�าหน�าที่ ป.ป.ท.

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.4.5 โครงการเสริมสร�างแกนนําเครือข�าย
ภาคประชาสังคมในการต�อต�านการ
ทุจริต
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0 1. เพื่อเปDนการขยายแกนนําเครือข�าย

ภาคประชาสังคมในการต�อต�านการ
ทุจริตให�ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน 
2. เพื่อเสริมสร�างความร�วมมือภาค
ประชาสังคมในลักษณะเครือข�ายเฝAา
ระวัง แจ�งเบาะแสการทุจริต และร�วม
ขับเคลื่อนให�เกิดธรรมาภิบาล
ในทุกพื้นที่
 3. เพื่อเปDนการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให�ลด
น�อยลง

เครือข�ายภาคประชาสังคม
ในเขตพื้นที่ ๑-๙ และ
กรุงเทพฯ

สร�านแกนนําเครือข�ายภาคประชาสังคม (สร�างใหม�) 
เพื่อขยายแกนนําภาคประชาสังคมในการต�อต�านการ
ทุจริตให�ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ�าน
กระบวนการอบรม/สัมมนา/ประชุม/การจัดกิจกรรม

แกนนําเครือข�ายภาค
ประชาสังคมครอบคลุมทั้ง
เขต 1-9 และกรุงเทพ

เครือข"ายได�รับการ
ปลูกจิตสํานึก ค"านิยม
 ความตระหนักร"วม
ในการต"อต�านการ
ทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 4)
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50 190,821,710

โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�
1.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม ชุดโครงการส

หยุทธ� "สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต" (**ย.6ก.2) 57

0,
00

0

57
0,

00
0

57
0,

00
0

57
0,

00
0 1. เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�ดําเนินการ

อย�างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ 
ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
3.รายงานผลการกํากับติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับ
กระบวนการวัดการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต"

กํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการ 
สหยุทธ�

รายงานการกํากับ ติดตาม
ชุดโครงการสหยุทธ� 
"สร�างสังคมที่ไม"ทนต"อ
การทุจริต"

นํารายงานการ
ติดตามประเมินผลไป
ใช�ในการวางแผน
เพื่อให�ชุดโครงการ
บรรลุเปCาหมายในการ
ดําเนินการ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

1.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประจําปb เรื่อง การปลูกฝ=งวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน�ส�วนตัวและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม ความอาย และ
ไม�ทนต�อการทุจริต (**ย.6ก.2)

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0 1. เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการ

รับทราบถึงการดําเนินการ ป/ญหา
อุปสรรคที่พบระหว�างการดําเนินการ และ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการให�ประสบ
ผลสําเร็จ
๒.เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตด�วยกระบวนการวิจัยประเมิน 
ตลอดจนตอบสนองต�อการยกระดับดัชนี
การรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศ
๓. เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการยกระดับ
การรับรู�การทุจริตของประเทศไทย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต"

1. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM 
2. จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ 
Proceedings ของการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระดับชาติประจําปM

การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติประจําปH เรื่อง 
การปลูกฝIงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน�ส"วนตัวและ
ผลประโยชน�ส"วนรวม 
ความอาย และไม"ทนต"อ
การทุจริต

ยกระดับงานวิชาการ
และองค�ความรู�ด�าน
การต"อต�านการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

1.0.3 โครงการประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "สร�างสังคมที่ไม�ทน
ต�อการทุจริต" (**ย.6ก.2) 2,

00
0,

00
0

2,
00

0,
00

0

2,
00

0,
00

0

2,
00

0,
00

0 เพื่อใช�กระบวนการศึกษาประเมิน เพื่อ
วิเคราะห�ความสําเร็จของชุดโครงการส
หยุทธ� ตลอดจนตอบสนองต�อการ
ยกระดับดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของ
ประเทศ

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต"

1.ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการสหยุทธ� 
2. การเผยแพร�ผลการประเมินผลสําเร็จชุด
โครงการสหยุทธ�

รายงานโครงการประเมิน
ผลสําเร็จชุดโครงการสหยุทธ�
 "สร�างสังคมที่ไม"ทนต"อการ
ทุจริต"

ข�อมูลที่ได�สามารถ
ตอบสนองต"อการ
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนยุทธศาสตร�ที่ช�วย
ขับเคลื่อน CPI 
ทางอ�อม

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)

0

3,
24

0,
00

0

32
40

00
0

32
40

00
0

32
40

00
0 12,960,000

รวมทั้งสิ้น
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9,

95
0,

00
0

57
3,

55
5,

50
0

45
0,

15
6,

60
0

56
9,

88
6,

26
0

78
0,

60
8,

23
0 2,654,156,590

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดให�นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตต�อสาธารณชน
2.1.1 การพัฒนาและกําหนดมาตรการในการ

แสดงเจตจํานงทางการเมืองต�านทุจริต
และปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
ในทุกรูปแบบ
(**ย.1ก.2, ย.3ก.1)

1,
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0

1,
01

0,
00

0

1,
01

0,
00

0

1,
01

0,
00

0

1,
01

0,
00

0 ๑.เพื่อจัดทํามาตรการทางกฎหมาย
และทางจริยธรรมในการกําหนดให�
ฝ�ายการเมืองต�านทุจริตและปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย 
๒.เพื่อให�ฝ�ายการเมืองมีมาตรการทาง
กฎหมายและทางจริยธรรมในการต�าน
ทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย

ประชาชนและผู�ที่มีส�วน
เกี่ยวข�องในการพัฒนาและ
กําหนดมาตรการในการ
แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองต�านทุจริตและ
ปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบายในทุกภูมิภาค 4 
ภูมิภาคๆ ละ 250 คน  
รวม 1,000 คน / 
ประชาชนที่สนใจ

1.การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
มาตรการทางกฎหมายและทางจริยธรรมในการ
กําหนดให�ฝ�ายการเมืองต�านทุจริตและปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
2.การจัดทํามาตรการทางกฎหมายและทางจริยธรรม
ในการกําหนดให�ฝ�ายการเมืองต�านทุจริตและปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย
3.การเสนออนุมัติและประกาศใช�มาตรการทาง
กฎหมายและทางจริยธรรมในการกําหนดให�ฝ�าย
การเมืองต�านทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย 
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
5.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

1.การประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
มาตรการทางกฎหมาย
และทางจริยธรรมในการ
กําหนดให�ฝ�ายการเมือง
ต�านทุจริตและปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย 
2.มาตรการทางกฎหมาย
และทางจริยธรรมในการ
กําหนดให�ฝ�ายการเมือง
ต�านทุจริตและปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย

๑) ในปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
กําหนดแนวทางการ
แสดงเจตจํานงทาง
การเมือง 
คณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภา และ
รัฐสภา 
๒) ในปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เปDนต�น
ไป มีการกําหนดแนว
ทางการแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองสําหรับ
นักการเมืองไว�ใน
กระบวนการก�อนการ
เลือกตั้งและระหว�าง
ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง

สํานักงาน ก.ก.ต.
 และกรม
ส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบาย

๑) ดําเนินการต�อเนื่อง
ทุกปM โดยปรับเปลี่ยน
กลุ�มเปAาหมายทุกปM เช�น
 ปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กลุ�มเปAาหมาย 
คือ นักการเมือง 
ปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ กลุ�มเปAาหมาย 
เจ�าหน�าที่รัฐ เปDนต�น 
ทั้งนี้ ขึ้นกับ
คณะทํางานที่ได�รับ
มอบหมายจะเปDนผู�
กําหนด
๒) สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�สํานักงาน 
กกต. ยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
ดังนั้น เพื่อให�เกิดความ
ต�อเนื่องในการ
ดําเนินงาน และเพื่อ
รักษาฐาน
กลุ�มเปAาหมายทั่ว
ประเทศ ใน
ปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เปDนต�นไป จึง
ควรมีการประสาน
สํานักงาน กกต. ในการ
นําโครงการนี้ไป
ดําเนินการด�วย

๓) ควรพิจารณา พ.ร.บ.
 พรรคการเมือง พ.ร.บ.
 กกต. และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
เพิ่มเติมด�วย

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.1.2 การประกาศเจตจํานง "วันต�อต�านการ
ทุจริตสากล"
(**ย.1ก.4, ย.3ก.1, ย4.ก.3) 6,
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0 เพื่อให�ประชาชนรับรู� รับทราบ
เจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�าน
การทุจริต และร�วมติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานหรือการละเมิด
เจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�าน
การทุจริตของภาคการเมืองและภาครัฐ

นักการเมือง พรรคการเมือง
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
คณะกรรมการ กกต. 
คณะกรรมการระดับชาติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ภาค
ประชาชน องค�กรเอกชน 
เอกอัครราชทูตต�างประเทศ
ในประเทศไทย ผู�แทน
องค�กรระหว�างประเทศ 
หัวหน�าส�วนราชการ ผู�แทน
องค�กรภาคธุรกิจและ
ผู�ประกอบการธุรกิจขนาด
ใหญ� ผู�บริหารสํานักงาน 
ป.ป.ช. และอื่น ๆ

1.การเสวนาทางวิชาการ
2.การประกวดสุนทรพจน�ต�านทุจริต
3.การจัดเวที "ประกาศเจตจํานงของนักการเมือง 
พรรคการเมือง ภาครัฐ เอกชน และนิติบุคคล ต�าน
ทุจริตและปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้ง
ปAองกันการให�สินบนแก�เจ�าหน�าที่รัฐ"
4.การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การเจตจํานงในการ
ต�อต�านการทุจริต
5.การมอบรางวัลต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มเปAาหมายมีการ
ประกาศเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�าน
ทุจริตและปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายทุก
รูปแบบต�อสาธารณชน

ภาคประชาชนรับรู�
รับทราบเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต 
และร�วมติดตาม
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานหรือการ
ละเมิดเจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต�อต�านการุทจริตที่ได�
ประสานไว�

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบาย

2.1.3 โครงการส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง
องค�กรอิสระ และรัฐสภาในการ
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต
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00
0

30
0,

00
0

30
0,

00
0 1. เพื่อสร�างความร�วมมือระหว�าง

หน�วยงาน ในการยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริต
2. ให�พรรคการเมืองและนักการเมือง
แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต

องค�กรอิสระ และรัฐสภา ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ๑. จัดตั้งคณะกรรมการประสานความร�วมมือ 
เพื่อปฏิบัติตามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ
    ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําร�าง
แผนการยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต
    ๓. จัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือในการ
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการ
ทุจริตระหว�างองค�กรที่เกี่ยวข�องกับรัฐสภา
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
    ดําเนินการตามกรอบบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ

ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2561
    บันทึกข�อตกลงความ
ร�วมมือ
ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564 
     ผลผลิตตาม
เปAาหมายและ
วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�
ตามกรอบบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือ

หน�วยงานที่ร�วมมือ
ตามบันทึกข�อตกลง
ได�ดําเนินการตาม
บันทึกข�อตกลงเพื่อให�
เกิดผลสัมฤทธิ์

สํานักงาน กกต. ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบาย

1. ปMงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564 เปDน
การดําเนินโครงการ
ตามกรอบบันทึก
ข�อตกลงความร�วมมือ
2.เปDนโครงการที่
สํานักงาน กกต. เปDนผู�
เสนอ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.1.4 โครงการประชุมชี้แจงนโยบาย
สาธารณะและประกาศเจตจํานง
ต�อต�านการทุจริตของพรรคการเมือง 8,

00
0,

00
0

8,
00

0,
00

0

8,
00

0,
00

0

8,
00

0,
00

0 1. เพื่อให�พรรคการเมือง นักวิชาการ 
ประชาชน และผู�มีส�วนได�เสีย สามารถ
แสดงความเห็นในนโยบายของพรรค
การเมืองและนักการเมือง ในทุกระดับ อัน
เปDนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต�อต�านการทุจริต  
2. เพื่อให�พรรคการเมืองมีการประกาศ
การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต ให�ประชาชนได�รับทราบ

พรรคการเมือง นักวิชาการ
 ประชาชน และผู�มีส�วนได�
เสีย

1. การจัดประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณะและทํา
ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการ
ทุจริตของพรรคการเมือง 
2. การจัดเวทีสาธารณะในการประกาศเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตของพรรคการเมือง

1. คําประกาศเจตจํานง
การต�อต�านการทุจริตของ
พรรคการเมือง 
2. ระดับการยอมรับ
ประกาศเจตจํานงทาง
การเมืองของประชาชน

1. พรรคการเมืองมี
นโยบายสาธารณะและ
คําประกาศเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต  
2. ประชาชน สังคม 
รับรู�และยอมรับ
นโยบายสาธารณะและ
คําประกาศเจตจํานง
ของพรรคการเมืองใน
การต�อต�านการทุจริต

สํานักงาน กกต. ประเด็น : รัฐ เปDนโครงการที่
สํานักงาน กกต. เปDนผู�
เสนอ

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)
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กลยุทธ�ที่ 2 เร�งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐในทุกระดับ
2.2.1 โครงการกําหนดแนวทางและ

มาตรการทางกฏหมายในการกํากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐให�ปลอด
จากการทุจริต
(**ย.4ก.3)
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0 ๑.เพื่อจัดทําแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
๒.เพื่อแก�ไขป/ญหาการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ

สํานักงาน ป.ป.ช. ร�วมกับ
คณะทํางานที่แต�งตั้งขึ้นมา
เพื่อดําเนินการกําหนด
แนวทางและมาตรการทาง
กฎหมายฯ

1.จัดทําข�อเสนอแนวทางและมาตรการทางกฏหมาย
ในการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมือง
2.พัฒนาความร�วมมือระหว�างสํานักงาน ป.ป.ช. กับ
หน�วยงานต�าง ๆ ในการแก�ไขป/ญหามาตรฐานทาง
จริยธรรม และกําหนดขอบเขตความร�วมมือในการ
กํากับมาตรฐานทางจริยธรรมร�วมกัน
3.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
4.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

ข�อเสนอแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมายใน
การกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม

ป/ญหามาตรฐานทาง
จริยธรรม และ
มาตรฐานทาง
จริยธรรมได�รับการ
กํากับติดตามและ
แก�ไขป/ญหาร�วมกัน

สํานักงาน กพ.,
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร

ประเด็น : 
กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

ควรพิจารณาข�อมูลใน
เรื่องมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพิ่มเติมจาก
รัฐธรรมนูญว�าใครเปDน
ผู�รับผิดชอบหลัก

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 42 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.2.2 โครงการกําหนดแนวทางและเผยแพร�
มาตรการทางกฎหมายในการ
ตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ
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0 ๑.เพื่อจัดทําคู�มือการตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม
๒.เพื่อจัดทําระบบรายงานการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
๓.เพื่อให�นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมได�ดียิ่งขึ้น

นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561
    1.ดําเนินการแปลงมาตรฐานจริยธรรมเปDนตัวชี้วัด 
เพื่อให�เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
    2.จัดทําระบบรายงานการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
    3.จัดทําคู�มือการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรม
    4.จัดทํารายงานผลการกํากับและตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ปbงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
    1.ดําเนินการกํากับและตรวจสอบมาตรฐานทาง
จริยธรรม
    2.จัดทํารายงานผลการกํากับและตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม

ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2561
'    1.คู�มือการตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม
    2.ระบบรายงานการ
ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
    3.รายงานผลการ
กํากับและตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564  
    1.รายงานผลการ
กํากับและตรวจสอบ
มาตรฐานทางจริยธรรม

1.นักการเมือง 
เจ�าหน�าที่รัฐ และ
ประชาชนมีความรู�
ความเข�าใจแนว
ทางการประพฤติ
ปฏิบัติ
2.นักการเมืองและ
เจ�าหน�าที่รัฐสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมได�ดียิ่งขึ้น

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร,
สํานักงาน
เลขาธิการ
วุฒิสภา
,สํานักงาน ก.พ.
,สํานักงาน
ผู�ตรวจการ
แผ�นดิน

ประเด็น : 
กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

2.2.3 โครงการส�งเสริมความเข�มแข็งและ
พัฒนาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการกํากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมือง และเจ�าหน�าที่รัฐ
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0 ๑.เพื่อเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการกํากับติดตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
๒.เพื่อสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมใน
การกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ�าหน�าที่รัฐ

ประชาชน (กลุ�มเครือข�าย
ของสํานักงาน กกต.)

1.การอบรมเพื่อพัฒนาการมีส�วนร�วมในการกํากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.การอบรมให�ความรู�วิทยากรตัวคูณ  (โครงการจะมี
คล�ายคลึงกับยุทธ� 1.4)

ประชาชนมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการกํากับ
ติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข�อง

ประชาชนร�วมกํากับ
ติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
นักการเมืองและ
เจ�าหน�าที่รัฐ

สํานักงาน กกต.
,สํานักงาน กพ.
,สํานักงาน 
ก.พ.ร.

ประเด็น : รัฐ

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 3 สนับสนุนให�ทุกภาคส�วนกําหนดกลยุทธ�และมาตรการในการต�อต�านการทุจริต
2.3.1 โครงการส�งเสริมความร�วมมือในการ

กําหนดกลยุทธ�และมาตรการตาม
เจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�าน
การทุจริต
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0 ๑.เพื่อส�งเสริมให�ภาคเอกชนและ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีการ
กําหนดกลยุทธ�และมาตรการต�อต�าน
การทุจริตในทางปฏิบัติ
๒.เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการต�อต�านการทุจริตไปสู�การปฏิบัติ

ภาคเอกชน/องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น

1.การประสานเจตจํานงต�านทุจริตและจะกระทําตน
ให�เปDนแบบอย�างสุจริต รวมถึงการนํานโยบายการ
ต�อต�านทุจริตไปสู�การปฏิบัติ
2.การเปcดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายในแนวปฏิบัติ
ที่ดีและแนวทางความสําเร็จในการสนับสนุนให�เกิด
ความโปร�งใส
3.ร�วมมือกับหน�วยงานหรือบริษัทประเภทเดียวกันใน
การสร�างแนวร�วมปฏิบัติ
4.การรับรองสําหรับหน�วยงานได�มีการปฏิบัติตาม
ข�อกําหนด กลยุทธ�และมาตรการตามเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตที่ได�ประกาศไว�

หน�วยงานมีการต�อต�าน
การทุจริตในทางปฏิบัติ
ตามกลยุทธ�และมาตรการ

ทุกภาคส�วนได�มีส�วน
ร�วมทางปฏิบัติในการ
ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริตให�
เกิดผลในทางปฏิบัติ

สํานักงาน 
ป.ป.ช. ร�วมกับ
กรมส�งเสริม
การปกครอง
ท�องถิ่น

ประเด็น : 
เศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหว�างประเทศ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.3.2 โครงการศึกษาพฤติกรรมของ
ข�าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน
การปฏิบัติงานตามข�อบังคับว�าด�วย
จรรยาข�าราชการขอ'
กระทรวงมหาดไทย
(**ย.4 ก.2)

11
2,

50
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

สร�างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต การมีส�วนร�วม
และวัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
 เพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ไม�เอื้อหรือสนับสนุนพฤติกรรม
การทุจริตของสังคมไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
(1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
(1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย 
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมของข�าราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปฏิบัติงานตาม
ข�อบังคับว�าด�วยจรรยา
ข�าราชการของ
กระทรวงมหาดไทย

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เปDนโครงการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติฯ 
ระยะที่ 3 ซึ่งหากมี
การนําไปปฏิบัติจริง
 คาดว�าจะช�วย
ยกระดับค�าคะแนน
 CPI ทางอ�อม ใน
ประเด็น : 
หน�วยงานภาครัฐ
และเจ�าหน�าที่รัฐ

โครงการวิจัย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 45 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 3)
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2,

50
0

8,
00

0,
00
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00
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00
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00
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0
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00
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0 32,112,500

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 46 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปbที่มีสัดส�วนเหมาะสมกับการแก�ป=ญหา
2.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณด�านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3,

50
0,

00
0 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ

ด�านการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตรูปแบบใหม�ที่เหมาะสมกับการ
แก�ป/ญหาการทุจริตในสถานการณ�
ป/จจุบัน

ผู�ที่เกี่ยวข�องกับการจัดสรร
งบประมาณด�านการ
ปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับจัดทําแนวทางการ
พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ 
2.จัดทําข�อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณด�านการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตรูปแบบใหม� 
3. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
4.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

รายงานข�อเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบการ
จัดสรรงบประมาณด�าน
การปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รูปแบบใหม"

หน"วยงานที่เกี่ยวข�อง
ได�รับการจัดสรร
งบประมาณด�านการ
ปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในสัดส"วนที่เหมาะสม
กับการแก�ปIญหาการ
ทุจริตในสถานการณ�
ปIจจุบัน

สํานัก
งบประมาณ 
ร�วมกับ
สํานักงาน 
ป.ป.ช.

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบาย

ในปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จะได�รับ
รายงานข�อเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบ
การจัดสรรงบประมาณ
รูปแบบใหม� 
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จะมีการ
นําเสนอรายงาน
ดังกล�าวสู� ครม. และ
รัฐสภา หากเห็นชอบ
ตามที่เสนอจะมีการ
จัดสรรงบประมาณด�าน
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รูปแบบใหม�
ในปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จึงจะถือได�ว�า
กลยุทธ�นี้ประสบ
ความสําเร็จ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 47 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.4.2 โครงการศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่เข�า
ร�วมและไม�เข�าร�วมกิจกรรม “องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นดีเด�น ด�านการ
ป�องกันการทุจริต”
(**ย.3 ก.1)

10
7,

00
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย 
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
แนวทางการดําเนินงาน
ขององค�กรปกครองส"วน
ท�องถิ่นที่เข�าร"วมและไม"
เข�าร"วมกิจกรรม “องค�กร
ปกครองส"วนท�องถิ่นดีเด"น
 ด�านการปCองกันการ
ทุจริต”

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
 ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

เป7นโครงการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร�ชาติฯ 
ระยะที่ 3 ซึ่งหากมี
การนําไปปฏิบัติจริง

 คาดว"าจะช"วย
ยกระดับค"าคะแนน
 CPI ทางอ�อม ใน

ประเด็น : 
หน"วยงานภาครัฐ
และเจ�าหน�าที่รัฐ

โครงการวิจัย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 48 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ 
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 4)
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3,607,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 5 ส�งเสริมการจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให�การสนับสนุนทุนตั้งต�น
2.5.1 โครงการสัมมนารูปแบบโครงสร�างและ

การจัดการกองทุนต�านทุจริต

4,
50

0,
00

0  -  -  - เพื่อจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริต หน�วยงานและภาคส�วน
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ต�อต�านการทุจริต การ
จัดการกองทุน รวมถึงอื่นๆ

1.จัดทําข�อเสนอในการจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริต
 โครงสร�างการบริหารงาน
2.ร�างกฏหมายการจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริต
3.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
4.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

แนวทางการจัดตั้งกองทุน
ต"อต�านการทุจริต 
โครงสร�างการบริหารงาน
 และร"างกฎหมายการ
จัดตั้งกองทุนต"อต�านการ
ทุจริต

การตรากฎหมาย
จัดตั้งกองทุนต"อต�าน
การทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

ประเด็น : รัฐ (การ
ส�งเสริมสิทธิและ
ประชาธิปไตย)

ในปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จะได�รับ
รายงานแนวทางการ
จัดตั้งกองทุนต�อต�าน
การทุจริต และใน
ปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จะมีการ
นําเสนอรายงาน
ดังกล�าวสู� ครม. และ
รัฐสภา หากเห็นชอบ
ตามที่เสนอจะมีการจัด
จัดตั้งกองทุนใน
ปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จึงจะถือได�ว�า
กลยุทธ�นี้ประสบ
ความสําเร็จ

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 5)
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0 18,000,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 50 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 6 ประยุกต�นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได�แสดงไว�ต�อสาธารณะ
2.6.1 โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Application) แจ�ง
เบาะแสการทุจริตหรือการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ
(**ย.4ก.3, ย.5ก.1)

3,
00

0,
00

0

1,
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0
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0 ๑.เพื่อจัดทําแอพพลิเคชั่นแจ�งการ
ทุจริตหรือการละเมิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ�าหน�าที่รัฐ
๒.เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนแจ�ง
เบาะแสการทุจริตหรือการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ

ประชาชนทั่วไป/เจ�าหน�าที่
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
การละเมิดมาตรฐานทาง
จริยธรรม

ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1.ศึกษาวิเคราะห�และจัดทําแอพพลิเคชั่นแจ�งการ
ทุจริตหรือการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม 
2.ทดลองใช�แอพพลิเคชั่นแจ�งการทุจริตหรือการ
ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมและจัดทํารายงานผล
การทดลองใช�เบื้องต�น  
3.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
4.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
 ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.การวิเคราะห�ป/ญหาการใช�งานแอพพลิเคชั่น 
๒.การจัดทํารายงานข�อเสนอการแก�ไขปรับปรุง
๓.การแก�ไขปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให�สอดคล�องกับ
ผู�ใช�งาน
๔.การติดตามผลความพึงพอใจในการแก�ไขปรับปรุง
ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การพัฒนาแอพพลิชั่นโดยเพิ่มระบบอื่นๆ เช�น การ
สํารวจ Poll การเผยแพร�ความรู� เกมส�ต�างๆ เปDนต�น
ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.การวิเคราะห�ป/ญหาการใช�งานแอพพลิเคชั่น
๒.การจัดทํารายงานข�อเสนอการแก�ไขปรับปรุง
๓.การแก�ไขปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให�สอดคล�องกับ
ผู�ใช�งาน
๔.การติดตามผลความพึงพอใจในการแก�ไขปรับปรุง

๑.ปHงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีแอพพลิเคชั่น
แจ�งการทุจริตหรือการ
ละเมิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมือง
และเจ�าหน�าที่รัฐ เปTดให�
ประชาชนทั่วไปสามารถ
ใช�งานได�
๒.ปHงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แอพลิ
เคชั่นได�รับการปรับปรุง
ให�สอดคล�องกับการใช�
งานของกลุ"มเปCาหมาย

1.ประชาชนแจ�งการ
ทุจริตหรือการละเมิด
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
นักการเมืองและ
เจ�าหน�าที่รัฐผ�าน
แอพพลิเคชั่น
2.ระบบฐานข�อมูล 
แนวทาง/มาตรการใน
การปAองกันการทุจริต
ในโครงการทั้งหลาย
ที่พรรคการเมืองได�หา
เสียงไว�กับประชาชน

สํานักงาน 
ป.ป.ช. ร�วมกับ
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบายสาธารณะ

ช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนควรรักษา
ความลับของผู�แจ�ง และ
สร�างความเชื่อมั่น
ให�กับประชาชนว�า
ข�อมูลผู�แจ�งเบาะแสจะ
ไม�รั่วไหลออกไปสู�
ภายนอก

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.6.๒ การบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการต�อต�านการทุจริต
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0 เพื่อให�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การต�อต�านการทุจริต ได�รับการบูรณา
การ ลดความซ้ําซ�อนและประชาชน
เข�าถึงได�ง�ายขึ้น

สํานักงาน ป.ป.ช. ร�วมกับ
คณะทํางานที่ป.ป.ช. 
แต�งตั้งขึ้น

1.การสํารวจและจัดหมวดหมู�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข�อง
2.การพิจารณาแนวทางและขั้นตอนการบูรณาการใน
ด�านเนื้อหาและเทคนิค
3.การจัดทํารายงานผลแนวทางการบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการต�อต�านการทุจริต

รายงานแนวทางการบูร
ณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการต"อต�าน
การทุจริต

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ต"อต�านการทุจริต 
ได�รับการบูรณาการ 
ลดความซ้ําซ�อนและ
ประชาชนเข�าถึงง"าย

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบายสาธารณะ

2.6.๓ การประชาสัมพันธ�เพื่อเสริมสร�างการ
มีส�วนร�วมในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Application) แจ�ง
เบาะแสการทุจริตหรือการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ
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00 เพื่อปลุกกระแสความตื่นตัวในการไม�
ทนต�อการทุจริตผ�านการแจ�งเบาะแส
การทุจริตทาง Application

ประชาชนทั่วไป 1.การประชาสัมพันธ�ขั้นเตรียมการก�อนวันที่ 9 
ธันวาคม
2.การประชาสัมพันธ�เปcดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อต�อต�านการทุจริตในวันที่ 9 ธันวาคม
3.การประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องภายหลังวันที่ 9 
ธันวาคม ผ�านกลไกของกรมประชาสัมพันธ�และสื่อ
ของหน�วยงานภาครัฐอื่นๆ
4.การประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อสารมวลชน ภาคเอกชน 
และสื่อสิ่งพิมพ�
5.การประชาสัมพันธ�ผ�าน Application ต�างๆ อย�าง
ต�อเนื่อง
6.การจัดทําสกู�ปหรือหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ�

ประชาชนรับทราบ จดจํา
และเข�าใจวิธีการใช� 
Application (ควรบูรณา
การเรื่องประชาสัมพันธ� 
และ App ของแต"ละยุทธ� )

ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการแจ�ง
เบาะแสการทุจริตผ"าน
 Application

สํานักงาน 
ป.ป.ช. ร�วมกับ
กรม
ประชาสัมพันธ�

ประเด็น : รัฐบาล
และการบริหาร

นโยบายสาธารณะ

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 6)
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00 136,000,000

โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม ชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการในการต�อต�านการทุจริต"
(**ย.6ก.2)
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57
0,

00
0 1.เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�

ดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ
 ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ
3.รายงานผลการกํากับ ติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับ
กระบวนการยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตไปสู�
การปฏิบัติ

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองใน
การในการต�อต�านการทุจริต"

กํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการส
หยุทธ�

รายงานการกํากับ 
ติดตามชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองใน
การในการต"อต�านการ
ทุจริต"

นํารายงานการ
ติดตามประเมินผลไป
ใช�ในการวางแผน
เพื่อให�ชุดโครงการ
บรรลุเปCาหมายในการ
ดําเนินการ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

2.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประจําปb เรื่อง การยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองในการในการ
ต�อต�านการทุจริต
(**ย.6ก.2)

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0 1.เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการ

รับทราบถึงการดําเนินการ ป/ญหา
อุปสรรคที่พบระหว�างการดําเนินการ 
และแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
2.เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตด�วย
กระบวนการวิจัยประเมิน
3.เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการ
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองใน
การในการต�อต�านการทุจริต"

1.การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM
2.จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ 
Proceedings ของการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระดับชาติประจําปM

การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติประจําปH เรื่อง 
การยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการใน
การต"อต�านการทุจริต

ยกระดับงานวิชาการ
และองค�ความรู�ด�าน
การต"อต�านการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

2.0.3 โครงการประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการในการต�อต�านการ
ทุจริต"
(**ย.6ก.2)
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00
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20
0,

00
0 เปDนการนํากระบวนการวิจัยประเมิน

มาใช�เพื่อวิเคราะห�ความสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� ตลอดจนตอบสนอง
ต�อการยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการต�อต�านการทุจริต

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมืองใน
การในการต�อต�านการทุจริต"

1.ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการสหยุทธ�
2.การเผยแพร�ผลการประเมินผลสําเร็จชุดโครงการส
หยุทธ�

รายงานประเมินผลสําเร็จ
ชุดโครงการสหยุทธ� 
"ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการในการ
ต"อต�านการทุจริต"

ข�อมูลที่ได�สามารถ
ตอบสนองต"อการ
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)

0

1,
44

0,
00

0

1,
44

0,
00

0

1,
44

0,
00

0

1,
44

0,
00

0 5,760,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” หน�าที่ 53 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

7,
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2,
50

0

95
,8

57
,0

00

70
,2

50
,0

00

62
,2

50
,0

00

60
,2

50
,0

00 295,729,500

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 55 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
3.1.๑ โครงการพัฒนากลไกการตรวจสอบ

การดําเนินนโยบายของรัฐด�วยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการองค�กร
ตรวจสอบ
(**ย.4 ก.2)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
50

0,
00

0 ๑.เพื่อให�เกิดการบูรณาการตรวจสอบ
การดําเนินงานของรัฐอย�างเปDนองค�รวม
๒.เพื่อให�ได�ข�อมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลตรวจสอบ
การดําเนินนโยบายของรัฐ
ทุกหน�วยงาน

1.วางกรอบแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกฯ
2.กําหนดผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องในการศึกษา
3.ดําเนินการศึกษา
4.จัดทํารายงานผลการศึกษา และคู�มือการ
ตรวจสอบการดําเนินนโยบายรัฐด�วยการตรวจ
ราชการฯ
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

คู�มือแนวทาง
การบูรณาการงาน
ตรวจสอบการดําเนิน
นโยบายของรัฐด�วยการ
ตรวจราชการแบบ
บูรณาการองค�กรตรวจสอบ

การตรวจสอบราชการ
โดยหน�วยงานที่มี
หน�าที่ตรวจสอบ มี
การทํางานที่มี
ลักษณะบูรณาการ
มากยิ่งขึ้น

สํานัก
นายกรัฐมนตรี
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.,สตง.,
สํานักงาน 
ป.ป.ท.,สํานัก
งบประมาณ

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

3.1.๒ โครงการตรวจสอบการดําเนินนโยบาย
ของรัฐด�วยการตรวจราชการแบบ
บูรณาการองค�กรตรวจสอบ
(**ย.4 ก.2)
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0 ๑.เพื่อเกิดกิจกรรมการบูรณาการการ
ตรวจราชการระหว�างองค�กรที่มีภารกิจ
ในด�านการตรวจราชการ
๒.เพื่อให�เกิดการรายงานผลการตรวจ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จ อันสามารถ
ส�งผลต�อการยกระดับค�า CPI ใน
ประเด็นเรื่องการสร�างความโปร�งใส
ด�วยการเข�าถึงข�อมูลที่ง�ายขึ้น

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลตรวจสอบ
การดําเนินนโยบายของรัฐ
ทุกหน�วยงาน

1.ออกแบบวิธีการปฏิบัติตามคู�มือฯ เช�น จัดตั้ง
คณะทํางาน
2.แจ�งส�วนราชการที่เกี่ยวข�องทราบถึงคู�มือฯ และ
แนวทางการปฏิบัติ
3.ดําเนินการซักซ�อมการปฏิบัติ
4.ดําเนินการปฏิบัติจริง
5.คณะทํางานนําผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 สรุปผลข�อมูลทั้งหมด และจัดทําเล�มรวมรายงานผล
การศึกษา
6.จัดเผยแพร�รายงานการศึกษา
7.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
8.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

๑.จํานวนครั้งการตรวจ
ราชการร"วมในแต"ละปH
๒.รายงานการตรวจ
ราชการร"วมประจําปH

1.การปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการตามผล
การตรวจสอบ
รายงานประจําปMแบบ
เบ็ดเสร็จ ๑ รายงาน
2.ตอบสนองค�า CPI 
ในเรื่องการเสริมสร�าง
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของรัฐ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.,สตง.,
สํานักงาน 
ป.ป.ท.,สํานัก
งบประมาณ,
หน�วยงาน
ราชการอื่นที่
เกี่ยวข�อง

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

3.1.๓ โครงการจัดทําแนวทางและทิศทางใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลที่
เหมาะสมกับสังคมไทย
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00
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0 ๑.เพื่อให�เกิดเวทีในการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ในประเด็นเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาลระดับชาติ 
๒.เพื่อเปDนการจุดประกายการ
ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินการกิจการของรัฐ และ
ปรับปรุงหลักธรรมภิบาลตามยุคสมัย

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การกํากับดูแลตรวจสอบ
การดําเนินนโยบายของรัฐ
ทุกหน�วยงาน รวมถึง
นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ

1.ออกแบบกรอบการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทาง
2.ดําเนินการศึกษาตามกรอบทิศทางที่ได�ออกแบบ
3.สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานเชิงวิชาการ
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ� รวมทั้งนําข�อมูลที่ได�สรุปไว�
แล�วไปดําเนินการต�อยอดยังโครงการอื่น ๆ
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

๑.เวทีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติ
๒.รายงานสรุปผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติในหัวข�อ “การ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายด�วยหลักธรรมาภิ
บาล”

แนวทางและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนหลัก
ธรรมาภิบาลที่
เหมาะสมกับสังคมไทย

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 56 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

3.1.4 โครงการศึกษาการแสวงหา
ผลประโยชน�จากการอนุญาตโดยรัฐ
(**ย.4 ก.2)
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00 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ
 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
การแสวงหาผลประโยชน�
จากการอนุญาตโดยรัฐ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 57 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 58 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 2 การรายงานผลสะท�อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3.2.1 โครงการศึกษาเพื่อการจัดตั้งศูนย�

ประมวลข�อมูลการติดตามและ
ประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(**ย.4ก.2+3)
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0 ๑.เพื่อให�เกิดการบูรณาการฐานข�อมูล

นโยบายของรัฐ
๒.เพื่อให�เกิดการวิเคราะห�นโยบายใน
การปAองกันการทุจริต
๓.เพื่อนําข�อมูลที่ผ�านการวิเคราะห�
เปDนส�วนหนึ่งในการพิจารณาจัด
โครงการในลักษณะเดียวกันที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

หน�วยงานราชการทุกแห�ง 1.ออกแบบกรอบการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทาง
2.ดําเนินการศึกษาตามกรอบทิศทางที่ได�ออกแบบ
3.สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานเชิงวิชาการ
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
5.ดําเนินการจัดตั้งศูนย�ขับเคลื่อนตามโครงการ
6.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
7.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

ศูนย�ประมวลข�อมูล
ติดตามประเมินผล
นโยบายและการรายงาน
ผลสะท�อนแห�งวงจร
นโยบาย

รายงานผลสะท�อน
ของนโยบาย เพื่อเปDน
แนวทางในการดําเนิน
นโยบายลักษณะ
เดียวกันที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ,
กระทรวงการคลัง
,สํานักงาน ป.ป.ช.
,สํานัก
งบประมาณ,
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)
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กลยุทธ�ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
3.3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร�

ข�อมูลนโยบายสู�ประชาชน เพื่อสร�าง
ความโปร�งใสและลดการทุจริตใน
นโยบายสาธารณะ
(**ย.1ก.4, ย.3ก1 ย.4ก.3)
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0 ๑.เพื่อมีแนวทางในการใช�นวัตกรรมใน

การลดการทุจริตเชิงนโยบาย
๒.เพื่อเปDนแหล�งข�อมูลนโยบาย
สาธารณะให�แก�ผู�ที่สนใจได�ศึกษาและ
แสดงความเห็น

หน�วยงานราชการทุกแห�ง 1.กําหนดรูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาเว็บไซต�
2.กําหนดกลุ�มข�อมูลในเว็บไซต� เช�น ข�อมูลจากพรรค
การเมือง นักการเมืองระดับชาติและท�องถิ่น ใน
แนวนโยบายรวมถึงกลุ�มข�อมูลนโยบายประจํากระทรวง
ต�าง ๆ รวมทั้งโครงการกิจกรรมตามนโยบาย
3.กําหนดรูปแบบการใช�งานเว็บไซต� 
4.เผยแพร�เว็บไซต� รวมทั้งสร�างหนทางการรับรู�เว็บไซต�ให�
สาธารณะชนรับทราบ
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

เว็บไซต�เพื่อเผยแพร�
ข�อมูลนโยบายทั้งจาก
พรรคการเมืองและ
นโยบายของส�วนราชการ
ทั้งส�วนกลางและส�วน
ท�องถิ่น

การทราบข�อมูล
แนวนโยบายในทุก
ระดับที่เข�าถึงง�ายอย�าง
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
และสามารถร�วมแสดง
ความเห็นหรือเสนอแนะ
 รวมถึงร�วมรายงานการ
ดําเนินนโยบายจากภาค
ส�วนที่มีความสนใจใน
นโยบายนั้น ๆ ได�

สํานักงาน ป.ป.ช.
,สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ,
กรม
ประชาสัมพันธ�,
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม,
สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ�นดิน

IMD
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PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 3)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 59 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 4 ส�งเสริมให�มีการศึกษา วิเคราะห� ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
3.4.1 กลไกการตรวจสอบแนวนโยบายหา

เสียงของนักการเมืองท�องถิ่นปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบาย
(**ย.1ก.3, ย.2ก.1)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
1,
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0 เพื่อให�เกิดแนวทางในการจัดทํา

นโยบายสาธารณะที่โปร�งใส ตรวจสอบ
ได� และสามารถลดการทุจริตเชิง
นโยบายอันเนื่องมาจากความไม�รู�
บางอย�างในการดําเนินนโยบายจนทํา
ให�เกิดการทุจริต

พรรคการเมืองและ
นักการเมืองท�องถิ่นที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้ง

1.ออกแบบกรอบการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทาง
2.ดําเนินการศึกษาตามกรอบทิศทางที่ได�ออกแบบ
3.สรุปผลการศึกษา และจัดทํารายงานเชิงวิชาการ
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ� รวมทั้งนําข�อมูลที่ได�สรุปไว�
แล�วไปดําเนินการต�อยอดยังโครงการอื่น ๆ
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

๑.การประกาศเจตจํานง
การสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
๒.แนวทางการจัดทํา
นโยบายของพรรค
การเมืองให�โปร"งใสไร�การ
ทุจริต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล

สร�างการรับรู�ต"อสังคม
ในแนวคิดการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย
ของแต"ละพรรค
การเมือง

กระทรวง
มหาดไทย
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.,สถาบัน
พระปกเกล�า

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

๓.๔.๒ โครงการศึกษาเพื่อการจัดทําองค�
ความรู�ในการตรวจสอบการดําเนิน
นโยบายขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นให�แก�ภาคประชาชน
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0 เพื่อให�ประชาชนในชุมชนเกิดความ
สนใจในนโยบายสาธารณะระดับ
ท�องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู� โดยอาศัย
องค�ความรู�ที่ได�จากผลการศึกษาชิ้นนี้

ประชาชนที่สนใจในการมี
ส�วนร�วมในการดําเนิน
นโยบายของรัฐ

๑.จัดทํากรอบการศึกษา
๒.ดําเนินการศึกษาตามกรอบแนวทางที่วางไว�
๓.นําผลการศึกษามาสรุปสังเคราะห�เปDนรายงาน
ทางวิชาเบื้องต�น
๔.นํารายงานผลการศึกษาไปใช�ในโครงการ
เผยแพร�ความรู�ฯ

ร"างผลการศึกษาเพื่อ
นําไปใช�ในโครงการ
เผยแพร"ความรู�ฯ

เสริมพลังประชาชนใน
การเข�ามามีส"วนร"วม
ในการตรวจสอบการ
ดําเนินนโยบายของ
องค�กรปกครองส"วน
ท�องถิ่น

กระทรวง
มหาดไทย
,สํานักงาน กกต.
,สถาบัน
พระปกเกล�า
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

3.๔.๓ โครงการศึกษาเพื่อสร�างองค�ความรู�
ด�านการสกัดกั้นการทุจริตแก�เครือข�าย
สืบสวนสอบสวน

   
   

   
   

   
   

   
 8

00
,0

00 สํานักงาน กกต.,หน�วยงาน
ภาครัฐที่สนใจนําผล
การศึกษาไปปรับใช�

๑.จัดทํากรอบการศึกษา
๒.ดําเนินการศึกษาตามกรอบแนวทางที่วางไว�
๓.นําผลการศึกษามาสรุปสังเคราะห�เปDนรายงาน
ทางวิชาเบื้องต�น
๔.นํารายงานผลการศึกษาไปใช�ในโครงการ
เผยแพร�ความรู�ฯ

ร"างผลการศึกษาเพื่อ
นําไปใช�ในโครงการ
เผยแพร"ความรู�ฯ

เสริมพลังประชาชนใน
การเข�ามามีส"วนร"วม
ในการตรวจสอบการ
ดําเนินนโยบายของ
องค�กรปกครองส"วน
ท�องถิ่น

สํานักงาน กกต.
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

กําลังดําเนินการ
รวบรวมข�อมูลเพิ่มเติม

3.๔.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ
เครือข�ายการสืบสวนสอบสวนเพื่อสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
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0,
00

0

   
   

   
   

   
   

   
   

2,
00

0,
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0 สํานักงาน กกต.,หน�วยงาน
ภาครัฐที่สนใจนําผล
การศึกษาไปปรับใช�

๑.ทําการเผยแพร�แก�ประชาชน (ตามช�องทางที่
เห็นสมควร)
 ๒.ติดตามประเมินผลการเผยแพร�ความรู�

บุคลากรมีความรู�ความ
เข�าใจในการร"วมสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย

หน"วยงานภาครัฐมี
ความตระหนักในการ
ดําเนินนโยบายให�มี
ความโปร"งใสและ
พร�อมที่จะรับการ
ตรวจสอบจาก
บุคลากรได�

สํานักงาน กกต.
,สํานักงาน 
ป.ป.ช.

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

กําลังดําเนินการ
รวบรวมข�อมูลเพิ่มเติม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” หน�าที่ 60 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 4)
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โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�
3.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม ชุดโครงการส

หยุทธ� "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
(**ย.6ก.2) 57

0,
00

0

57
0,

00
0

57
0,

00
0

57
0,

00
0 1.เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�ดําเนินการ

อย�างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ 
ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
3.รายงานผลการกํากับ ติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับ
กระบวนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ไปสู�การปฏิบัติ

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย"

กํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการส
หยุทธ�

รายงานการกํากับ ติดตาม
ชุดโครงการสหยุทธ� "สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"

นํารายงานการ
ติดตามประเมินผลไป
ใช�ในการวางแผน
เพื่อให�ชุดโครงการ
บรรลุเปCาหมายในการ
ดําเนินการ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

3.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประจําปb เรื่อง การสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
(**ย.6ก.2)
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0,

00
0

67
0,

00
0 1.เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการรับทราบ

ถึงการดําเนินการ ป/ญหาอุปสรรคที่พบ
ระหว�างการดําเนินการ และแนวทางใน
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ
2.เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตด�วยกระบวนการวิจัยประเมิน
3.เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย"

1.การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM
2.จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ 
Proceedings ของการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระดับชาติประจําปM

การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติประจําปH เรื่อง 
การสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยกระดับงานวิชาการ
และองค�ความรู�ด�าน
การต"อต�านการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

3.0.3 โครงการประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย"
(**ย.6ก.2)
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2,
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0,
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2,
00

0,
02

2,
00

0,
03 เปDนการนํากระบวนการวิจัยประเมิน

มาใช�เพื่อวิเคราะห�ความสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� ตลอดจนตอบสนอง
ต�อการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย"

1.ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการสหยุทธ�
2.การเผยแพร�ผลการประเมินผลสําเร็จชุดโครงการส
หยุทธ�

รายงานประเมินผลสําเร็จ
ชุดโครงการสหยุทธ� "สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"

ข�อมูลที่ได�สามารถ
ตอบสนองต"อการ
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)
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รวมทั้งสิ้น 0

3,
74

0,
00

0

10
,1

40
,0

00

10
,3

40
,0

00

9,
94

0,
00

0 34,160,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔  “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก”



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 63 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต
4.1.1  โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบ

การป�องกันการทุจริตเชิงรุก

1,
50

0,
00

0 1. เพื่อสัมมนาองค�ความรู�เกี่ยวกับการ
ปAองกันการทุจริต ให�สอดคล�องกับบริบท
ของสังคมโลก และประเทศไทย พร�อมทั้ง
เสริมสร�างให�ส�วนราชการที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและปราบปรามการทุจริต 
สามารถมีศักยภาพในการปAองกันการ
ทุจริตเชิงรุก และเข�าไปแก�ไขป/ญหาการ
ทุจริตได�อย�างทันท�วงที เหมาะสมกับ
สถานการณ�รวมถึงความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม
 2. เพื่อบูรณาการแนวทางการปAองกัน
การทุจริตในทุกภาคส�วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให�
เปDนไปในทิศทางเดียวกัน พร�อมทั้ง
สามารถเปDนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ให�ประสบผลตาม
เปAาประสงค�ที่กําหนดไว�

ผู�บริหาร เจ�าหน�าที่ 
นักวิชาการ ผู�ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข�องและมีความรู�ความ
เชี่ยวชาญด�านการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต

1. การศึกษารวบรวมข�อมูล เพื่อนําไปใข�
ประกอบการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลด�านการ
ปAองกันการทุจริต
๒. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ�เกี่ยวกับ
ระบบการปAองกันการทุจริต และการบูรณาการงาน
ด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ต�างประเทศที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับใช�
กับประเทศไทย 
๓. จัดทําข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและบูรณา
การระบบการปAองกันการทุจริตเชิงรุกเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
๔. เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายให�หน�วยงานรัฐ
 ดําเนินการให�เปDนไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ 
๕. สร�างความรู�ความเข�าใจ และเผยแพร� 
ข�อเสนอแนะให�กับทุกภาคส�วนในสังคม 
๖. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ  
๗.ประเมินผลและรายงานผล

การสร�างความรู�ความ
เข�าใจ และเผยแพร" 
ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาและบูรณาการ
ระบบการปCองกันการ
ทุจริตเชิงรุก ให�กับทุก
ภาคส"วนได�รับทราบและ
นําไปปฏิบัติ และได�ระบบ
ในการปCองกันการทุจริต

ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาและบูรณา
การระบบการปCองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่
นําไปสู"การลดลงของ
คดีการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(สํานักงาน 
ป.ป.ท.
,สตง.,ปปง.)
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PERC

4.1.2 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แนวทางการดําเนินงาน หรือบันทึก
ข�อตกลงความร�วมมือเพื่อการป�องกัน
การทุจริตเชิงรุก ระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม (**ย.1ก.4, ย.4ก.6)
หน�วยงานภาครัฐ หมายถึง ส�วนราชการ
ในส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค ท!องถิ่น และ
 หน�วยงานของรัฐทุกประเภท
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0 1. เพื่อให�เกิดการส�งเสริม และ
สนับสนุนให�ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ได�เข�ามามีส�วนร�วม
ในการปAองกันการทุจริตในเชิงรุก 
อย�างเปDนรูปธรรม
2. เพื่อสร�างเครือข�ายความร�วมมือ
ด�านการปAองกันการทุจริต ระหว�าง 
หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
3. เพื่อบูรณาการแนวทางการปAองกัน
การทุจริตให�เปDนไปในทิศทางเดียวกัน

หน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม

๑. จัดทําแผนงาน และกระบวนการส�งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือบันทึกข�อตกลงความ
ร�วมมือเพื่อการปAองกันการทุจริตเชิงรุก (ช�วงปM ๒๕๖๑)
๒. การประชุมร�วมระหว�างสํานักงาน ป.ป.ช. หน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาท
ด�านการปAองกันการทุจริตและสามารถเปDนตัวอย�างให�กับ
องค�กรอื่นๆ ได�อย�างเปDนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร�อม 
และวางหลักเกณฑ�การดําเนินงานหรือบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือด�านการปAองกันการทุจริต
๓. การส�งเสริมให�ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ได�ดําเนินการตามแนวทางหรือบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือด�านการปAองกันการทุจริต
๔. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ 
๕.ประเมินผลและรายงานผล

แนวทางการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดในบันทึก
ข�อตกลงความร"วมมือฯ

หน"วยงานที่เข�าร"วม
โครงการสามารถ
นําเอาแนวทางตาม
บันทึกข�กตกลงความ
ร"วมมือฯ ไปปรับใช�ใน
การปฏิบัติงาน

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

 WJP   EIU   PERC  
IMD  WEF

หน�วยงานภาครัฐ 
หมายถึง หน�วยงานรัฐ
ทุกประเภท
ปM 2561 ดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑ�การ
ดําเนินงาน
ปM 2562 - 2564 
ทบทวน และขยายผล
การดําเนินการตาม
ข�อตกลงความร�วมมือ

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
มาตรฐานราคากลาง สําหรับการ
จัดซื้อจัดจ�างของหน�วยงานภาครัฐ 2,
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0 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
มาตรฐานราคากลางของหน�วยงาน
ภาครัฐ ให�เปDนไปตามเปAาประสงค�ของ
กฎหมาย
2. เพื่อเปcดโอกาสให�ภาคประชาสังคม
ได�เข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ�างของหน�วยงานภาครัฐ

หน�วยงานภาครัฐทุกประเภท ๑. การศึกษา และสํารวจข�อมูลเกี่ยวกับการจัดทํา
มาตรฐานราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจ�างของ
หน�วยงานภาครัฐ
๒. การจัดทําเอกสาร และคู�มือสําหรับการจัดทํา
มาตรฐานราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจ�างของ
หน�วยงานภาครัฐ
๓. การอบรมให�ความรู�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อของหน�วยงานภาครัฐ
๔. การประชาสัมพันธ�โครงการฯ
๕. การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
จัดทํามาตรฐานราคา
กลางสําหรับการจัดซื้อจัด
จ�างของหน"วยงานภาครัฐ

จํานวนคดีและข�อ
ร�องเรียนของ
หน"วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการจัดทํา
ราคากลางสําหรับการ
จัดซื้อจัดจ�างของ
หน"วยงานภาครัฐมี
จํานวนลดลง

กรมบัญชีกลาง
(สํานักงาน 
ป.ป.ช.)

WJP
EIU

PERC

4.1.4 โครงการเสริมสร�างศักยภาพและความ
เข�มแข็งการดําเนินงานป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต (ศปท.)
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0 ๑. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารและ
เสริมสร�างระบบช�องทางการติดต�อ 
สื่อสาร ประสานร�วมมือ ระหว�างกัน
ของสํานักงาน ป.ป.ท. กับศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต (ศปท.)
๒. เพื่อพัฒนาองค�ความรู�ของ
ผู�ปฏิบัติงานในศูนย�ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริต (ศปท.) ให�เปDนประโยชน�
ต�อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส�วน
ราชการ
๓. เพื่อส�งเสริม สนับสนุน ช�วยเหลือ
การปฏิบัติงานของศูนย�ปฏิบัติการ
ต�อต�านการทุจริต (ศปท.) ให�สามารถ
ปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริต 35 หน�วยงาน

1. จัดสัมมนาเขิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานและระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานร�วมกันระหว�างศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต  
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกํากับติดตาม เร�งรัด
ผลการดําเนินงานของศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริต   
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการรับฟ/งป/ญหาข�อเสนอแนะและกําหนดแนว
ทางการดําเนินการในระยะต�อไปของ ศปท.  
4. จัดทํารายชื่อผู�ประสานงาน ทําเนียบช�องทางการ
ติดต�อสื่อสารระหว�างกันของ ศปท.   
5. จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของ ศปท.   
6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ ศปท.

๑.มีคู"มือการปฏิบัติงาน
ของ ศปท. ที่เป7น
มาตรฐาน  ๒.ผู�ปฏิบัติงาน
ใน ศปท. มีความรู�ความ
เข�าใจในการดําเนินงานใน
ทิศทางเดียวกัน  ๓.มี
ทําเนียบผู�ประสานงาน  
และช"องทางในการ
ติดต"อสื่อสารของ ศปท.

ศปท. มีคู"มือ / 
แนวทางรูปแบบการ
ดําเนินงานที่มี
มาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถ
ดําเนินงานด�านการ
ปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ได�อย"างมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ป�องกันการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ
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0 ๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห� ทบทวน

มาตรการปAองกันการทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐ
2. เพื่อนํามาตรการปAองกันการทุจริต
ไปใช�ในการสร�างธรรมาภิบาลของ
หน�วยงานภาครัฐ

1.หน�วยงาน/เจ�าหน�าที่ใน
สังกัดป.ป.ท.
2.เจ�าหน�าที่จากหน�วยงาน
ภายนอก
3.นักวิชาการและ
ผู�ปฏิบัติงานด�านการ
ปAองกันและปราบปราม
การทุจริต

1.ศึกษา วิเคราะห� ทบทวนข�อมูลการทุจริตของหน�วยงาน
ภาครัฐ
2.ศึกษาป/ญหาและป/จจัยต�างๆที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต
3.จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของเจ�าหน�าที่ 
ป.ป.ท.
4.จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
5.สรุปรวบรวมข�อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็น
6.จัดทําร�างแนวทางรูปแบบมาตรการปAองกันการทุจริต
7.จัดการประชุมวิพากษ�ร�างแนวทางรูปแบบมาตรการ
ปAองกันการทุจริต
8.จัดทําแนวทางรูปแบบมาตรการปAองกันการทุจริต

แนวทางรูปแบบมาตรการ
การปAองกันการทุจริตเพื่อ
นําไปใช�ในหน�วยงาน
ภาครัฐ

หน�วยงานภาครัฐมี
แนวทาง/รูปแบบ/
มาตรการในการ
ปAองกันการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.6 โครงการการสังเคราะห�การทุจริตเชิง
นโยบายเพื่อการออกแบบระบบและ
พัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายของไทย
(**ย.3 ก.1)
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0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติประกาศรับ
ข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการ
วิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมายตรวจ
สัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการสังเคราะห�การ
ทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการ
ออกแบบระบบและ
พัฒนากลไกการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายของ
ไทย

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.7 โครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบและ
ช�องทางการทุจริตของเจ�าหน�าที่รัฐใน
กระบวนการค�ามนุษย�และการลักลอบ
ขนผู�ย�ายถิ่น
(**ย.5 ก.4)

1,
20

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยรูปแบบและช"อง
ทางการทุจริตของ
เจ�าหน�าที่รัฐใน
กระบวนการค�ามนุษย�
และการลักลอบขนผู�ย�าย
ถิ่น

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.8 โครงการการศึกษากลุ�มอิทธิพลซึ่ง
นําไปสู�การทุจริตคอร�รัปชันอย�างเปKน
ระบบ (organized corruption) 
จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
(**ย.4 ก.2)

75
0,

00
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ
 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยกลุ"มอิทธิพลซึ่ง
นําไปสู"การทุจริตคอร�รัป
ชันอย"างเป7นระบบ 
(organized corruption)
 จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 72 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.1.9 โครงการศึกษาตําแหน�งเจ�าหน�าที่รัฐ
กับการเปcดเผยบัญชีทรัพย�สินและ
หนี้สินต�อสาธารณะ
(**ย.2 ก.6)

22
2,

00
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย 
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
ตําแหน"งเจ�าหน�าที่รัฐกับ
การเปTดเผยบัญชี
ทรัพย�สินและหนี้สินต"อ
สาธารณะ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)

22
2,

00
0

12
,6

75
,1

00

5,
92

5,
10

0

5,
92

5,
10

0

5,
92

5,
10

0 30,672,400

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 2 สร�างกลไกการป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
4.2.1 โครงการบูรณาการหน�วยงาน

ตรวจสอบเพื่อพัฒนากลไกเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 
(**ย.1ก.4, ย.5ก.1+3)

1,
50

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

1,
50

0,
00

0 1. เพื่อเปDนการบูรณาการงานด�าน
การปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ให�เปDนไปในทิศทางเดียวกัน และมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเปDนที่
ยอมรับของสังคม
2. เพื่อสร�างเครือข�ายด�านการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มีความ
เข�มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต

องค�กรอิสระ,หน�วยงาน
ด�านการตรวจสอบ เช�น 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงาน ป.ป.ท. เปDนต�น

1. การประชุมร�วมกันทุกปMเพี่อกําหนดแนวทาง
การบูรณาการงาน วิเคราะห�ป/ญหา เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการทุจริตในทุกระดับ โดยได�กลไลใน
การปAองกันการทุจริต หรือ ได�เครื่องมือในการ
ปAองกันการทุจริต 
2. นําแนวทางที่ได�จากการประชุมเสนอภาคส�วนที่
เกี่ยวข�อง และขยายผลไปสู�การปฏิบัติในทุกภาคส�วน 
  
3. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ การประชาสัมพันธ�ควรไปเปDนเรื่องการ
ประชาสัมพันธ�โดยตรง  
4.ประเมินผลและรายงานผล

แนวทางและดําเนินการ
การบูรณาการการทํางาน
เพื่อยับยั้งการทุจริต

ข�อร�องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของประเทศ
ไทยมีจํานวนลด
น�อยลงด�วยกลไกการ
ปAองกันการทุจริต 
โดยการบูรณาการ
ของหน�วยงาน
ตรวจสอบ

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา)

WJP  
EIU   
PERC

เปDนโครงการประจําใน
ทุกปMเพื่อให�เกิดความ
ต�อเนื่องในการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการ
ปAองกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

4.2.๒ โครงการสร�างระบบภูมิคุ�มกันด�านการ
ป�องกันและยับยั้งการทุจริตขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 1,

50
0,

00
0

1,
50

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

1,
50

0,
00

0 1. เพื่อสร�างองค�ความรู�ด�านการ
ปAองกันการทุจริตในกลุ�มองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น
2. เพื่อให�เกิดความโปร�งใสในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ๑. วิเคราะห� และประสานงานเพื่อรวบรวมข�อมูล
สําหรับสร�างระบบภูมิคุ�มกันฯ ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น
๒. การจัดทําองค�ความรู� และสื่อสําหรับสร�างความรู� 
ความเข�าใจ ให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
๓. ประชาสัมพันธ�ระบบภูมิคุ�มกันฯ
๔. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

เกิดระบบภูมิคุ�มกันด�าน
การปAองกันและยับยั้งการ
ทุจริตขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

ป/ญหาการทุจริตและ
ข�อร�องเรียนเกี่ยวกับ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นลดลง

กรมส�งเสริม
การปกครอง
ท�องถิ่น 
(สํานักงาน 
ป.ป.ช.)

IMD
ICRG 
EIU
GI

PERC

4.2.3 โครงการเสริมสร�างทักษะและพัฒนา
อาสาสมัครในการเฝ�าระวังตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมิชอบ 57

0,
00

0

62
7,

00
0

68
9,

70
0

75
8,

67
0 เพื่อเสริมสร�างทักษะและพัฒนา

อาสาสมัครแกนนําเครือข�ายภาค
ประชาสังคม

แบบรายงานการเฝAาระวัง 
ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๑.พัฒนาและเสริมสร�างทักษะในการตรวจสอบการ
ทุจริตให�กับแกนนําเครือข�ายภาคประชาสังคม 
๒.กําหนดแบบรายงาน 
๓.เครือข�ายรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ 
๔.ประเมินผลการดําเนินงานของเครือข�ายภาค
ประชาสังคม

แบบรายงานการเฝAาระวัง
 ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จํานวน 
๑๒ เรื่อง/ศูนย�/ปM (เฉลี่ย
เดือนละ ๑ เรื่อง)

ชุมชน/เขตพื้นที่ 
ได�รับการตรวจสอบ
การกระทําทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าที่รัฐ

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

4.2.4 โครงการพัฒนาองค�กรด�วยหลักธรร
มาภิบาลร�วมต�อต�านการทุจริต

2,
33

5,
00

0

2,
56

8,
50

0

2,
82

5,
35

0 เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให�องค�กร
นําหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรมไปใช�ในการบริหารองค�กร

หน�วยงานภาครัฐ กว�า 
๘,๑๔๐ หน�วยงาน

๑.สร�างและทดลองการใช�หลักสูตรธรรมาภิบาล 
๒.ผลิตหลักสูตรธรรมาภิบาลพร�อมสื่อต�าง ๆ 
๓.ดําเนินกิจกรรม(อบรม/สัมมนา/กิจกรรม ฯลฯ) 
๔.ประเมินผลการดําเนินงาน

หน�วยงานในภาครัฐ 
จํานวนกว�า ๘,๑๔๐ 
หน�วยงาน มีหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติหน�าที่

หน�วยงานภาครัฐมี
หลักธรรมาภิบาลที่
เข�มแข็ง ทุจริตภาครัฐ
ลดลง

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.2.5 โครงการปฏิบัติการเชิงรุกด�านการ
ป�องกัน

20
,6

56
,0

00 เพื่อตอบสนองและช�วยเหลือความ
เดือดร�อนของประชาชนซึ่งเกิดจาก
การทุจริตของเจ�าหน�าที่รัฐได�อย�าง
รวดเร็ว [ม.58 (2)]

เจ�าหน�าที่สํานักงาน ป.ป.ท. ๑.การจ�างเหมาบริการเจ�าหน�าที่ประจําศูนย�ประสานงาน
เครือข�ายภาคประชาสังคม จํานวน ๑๐ ศูนย� ๆ ละ ๒ คน 
รวม ๒๐ คน 
๒.การลงพื้นที่โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ  เพื่อตอบสนอง
และช�วยเหลือประชาชนที่ได�รับผลกระทบตาม ม.๕๘ (๒) 
จํานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ วัน/ครั้ง รวม ๕๐ ครั้ง 
๓.ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ประชาชนที่ได�รับความ
เดือดร�อนจากการทุจริต
ของเจ�าหน�าที่รัฐ ตาม ม.
๕๘ (๒) ได�รับการ
ช�วยเหลือ

ป/ญหาการทุจริต
ภาครัฐตาม ม. ๕๘ 
(๒) ได�รับการเยียวยา

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

4.2.6 โครงการนโยบายประชานิยม : 
ผลกระทบและแนวทางการรับมือ
(**ย.2 ก.6) 1,

40
0,

00
0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 

(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยนโยบายประชานิยม :
 ผลกระทบและแนว
ทางการรับมือ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.2.7 โครงการการประมวลและสังเคราะห�
องค�ความรู�การพัฒนาเครื่องมือ กลไก 
รูปแบบและกระบวนการในการป�องกัน
การทุจริต

1,
00

0,
00

0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการประมวลและ
สังเคราะห�องค�ความรู�การ
พัฒนาเครื่องมือ กลไก 
รูปแบบและกระบวนการ
ในการปCองกันการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 78 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 79 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.2.8 โครงการประสิทธิผลและความ
เพียงพอของกลไกที่เกี่ยวข�องกับการ
ป�องกันการทุจริต
(**ย.3 ก.2)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยประสิทธิผลและความ
เพียงพอของกลไกที่
เกี่ยวข�องกับการปCองกัน
การทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 80 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 81 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.2.9 โครงการศึกษารูปแบบลักษณะความ
เสี่ยงที่ก�อให�เกิดการทุจริตคอร�รัปชันใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
(**ย.5 ก.4)

20
6,

60
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
(1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย 
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
รูปแบบลักษณะความ
เสี่ยงที่ก"อให�เกิดการทุจริต
คอร�รัปชันในองค�กร
ปกครองส"วนท�องถิ่น

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่
เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 82 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)
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0 46,136,820

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๔ “พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก” หน�าที่ 83 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป=ญหาการทุจริต
4.3.1 โครงการยุวนวัตกรต�อต�านการทุจริต

ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
(**ย.1ก.1+2+3, ย.2ก.6, ย.5ก.1) 7,

00
0,

00
0

7,
00

0,
00

0

7,
00

0,
00

0

7,
00

0,
00

0 1.เพื่อเปcดโอกาสให�เด็กและเยาวชนได�
เข�ามามีส�วนร�วมกับการเสนอแนะ
นวัตกรรมซึ่งจะนํามาใช�กับการ
ปAองกันการทุจริต ให�เหมาะสมและ
สอดคล�องกับสภาพของบริบทใน
สังคมป/จจุบัน
2.เพื่อสร�างให�เกิดแนวคิดหรือ
นวัตกรรมใหม�ๆ ที่ตอบโจทย�กับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว และ
เข�าถึงสภาพป/ญหาที่แท�จริงของสังคม
3.เพื่อสร�างให�เกิดเครือข�ายของเด็ก
และเยาวชนที่เปDนยุวนวัตกรต�อต�าน
การทุจริต

ผู�นําเด็กและเยาวชนทั่ว
ประเทศ

1.ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกําหนดกระบวนการ
คัดเลือกฯ
2.อบรมค�ายยุวนวัตกรต�อต�านการทุจริตทั่วประเทศ
เพื่อค�นหาสุดยอดยุวนวัตกรต�อต�านการทุจริต
ระดับชาติ
3.อบรมสุดยอดยุวนวัตกรต�นแบบระดับประเทศเพื่อ
พัฒนาสู�เปAาหมายสากล
4.สนับสนุนให�ยุวนวัตกรต�อต�านการทุจริตได�
เสนอแนะและจัดทํานวัตกรรมด�านการต�อต�านการ
ทุจริตให�เกิดขึ้นจริง
5.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
6.ประเมินผลและรายงานผล

กลุ�มผู�นําเด็กและเยาวชน
 ที่ผ�านการอบรมสามารถ
นําเอาความรู�ไปใช�สร�าง
นวัตกรรมเพื่อต�อต�านการ
ทุจริตได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

มีนวัตกรรมด�านการ
ปAองกันและแก�ไข
ป/ญหาการทุจริต ซึ่ง
สามารถนําไปใช�ได�จริง
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ�ป/จจุบัน

กระทรวงศึกษา
 ธิการ (กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน,
กระทรวงวิทยา
 ศาสตร�และ
เทคโนโลยี,
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

WJP
EIU

PERC

เปDนโครงการประจําใน
ทุกปMเพื่อให�เกิดความ
ต�อเนื่องในการพัฒนา   
 ยุวนวัตกร และ
นวัตกรรมเพื่อต�อต�าน
การทุจริต และปลูกฝ/ง
ค�านิยมสุจริตให�เกิด
ความต�อเนื่อง

4.3.2 โครงการบูรณาการฐานข�อมูลด�านการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต
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0 1.เพื่อบูรณาการฐานข�อมูลด�านการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตให�
ง�ายและสะดวกกับการประมวลผล
ข�อมูล
2.เพื่อผลักดันให�เกิดความร�วมมือของ
หน�วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการ
ประสานข�อมูลด�านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให�เปDนระบบ

องค�กรอิสระ,หน�วยงาน
ด�านการตรวจสอบ เช�น 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงาน ป.ป.ท. เปDนต�น

๑.วิเคราะห� และประสานงานเพื่อรวบรวมฐานข�อมูล
ที่เกี่ยวข�องกับการปAองกันการทุจริต
๒.การแต�งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
เพื่อบูรณาการฐานข�อมูลด�านการปAองกันการทุจริต
๓.การประชุมเพื่อบูรณาการฐานข�อมูลด�านการ
ปAองกันการทุจริต
๔.ดําเนินการบูรณาการฐานข�อมูลด�านการปAองกัน
การทุจริต
๕.การประสานความร�วมมือเพื่อพัฒนาระบบอย�าง
ต�อเนื่อง
๖.ประชาสัมพันธ�โครงการฯ
๗.ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

เกิดระบบการบูรณาการ
ฐานข�อมูลด�านการปCองกัน
และปราบปรามการทุจริต

การดําเนินงาน
ประสานข�อมูลเป7นไป
อย"างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(สํานักงาน 
ป.ป.ท.,สํานัก
งบประมาณ,
กรมบัญชีกลาง,
สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ
,สํานักงาน 
ปปง.)

IMD
ICRG
EIU
GI

PERC

4.3.๓ โครงการจัดทําบทเรียนออนไลน�เพื่อ
ป�องกันและลดป=ญหาการทุจริต
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0 เพื่อสร�างให�เกิดบทเรียนออนไลน�ที่
เหมาะสมสําหรับภาคส�วนต�างๆ ได�มี
โอกาสเข�าได�ศึกษาหาข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ทุกกลุ�มเปAาหมาย ๑.รวบรวมข�อมูล และองค�ความรู�เกี่ยวกับการปAองกัน
และลดป/ญหาการทุจริต
๒.จัดจ�างทําบทเรียนออนไลน�เพื่อปAองกันและลด
ป/ญหาการทุจริตในกลุ�มเปAาหมายต�างๆ เช�น เด็กและ
เยาวชน เจ�าหน�าที่ของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน 
ประชาชนทั่วไป และอื่นๆ
๓.การประชาสัมพันธ�โครงการฯ
๔.การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

มีบทเรียนออนไลน�ที่
สามารถใช�ลดปIญหาการ
ทุจริตและลดการใช�ดุลย
พินิจของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
รวมถึงกลุ"มเปCาหมายอื่นๆ
 ที่เหมาะสมกับทุก
กลุ"มเปCาหมาย

ทุกภาคส"วนในสังคมมี
ทัศนคติและ
พฤติกรรมต"อต�านการ
ทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(สํานักงาน 
ป.ป.ท.,
กระทรวง
ศึกษาธิการ,
กระทรวงการ
ต�างประเทศ)

WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.3.๔ โครงการพัฒนาฐานข�อมูลที่จําเปKนต�อ
การสร�างองค�ความรู�เพื่อการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(**ย.4 ก.3,ย.3 ก.2)

เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการพัฒนาฐานข�อมูล
ที่จําเป7นต"อการสร�างองค�
ความรู�เพื่อการปCองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 3)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค�เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4.1 จุดกระแสสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต

ด�วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
สร�างสรรค�ร�วมกับภาคอุตสาหกรรม
บันเทิง
(**ย.1ก.1+2+3, ย.5ก.8)
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00 1.เพื่อส�งเสริม สนับสนุน ให�
ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร�วมสร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตด�วยการ
ออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร�างให�
สังคมไม�ทนต�อการทุจริต ในผลงาน
สร�างสรรค�ของตน
2.เพื่อให�เกิดสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริตในทุกภาคส�วนผ�านการสื่อสาร
สาธารณะสร�างสรรค� (creative) ตาม
กลุ�มเปAาหมายอย�างเหมาะสม

1.ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง
ที่มีพลังขับเคลื่อนสูง
2.ประชาชนทั่วไป
3.เจ�าหน�าที่ด�านการ
ต�อต�านการทุจริตที่เกี่ยวข�อง
๔.ภาคประชาสังคม

1.จัดทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ
ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร�วมสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริต
2.บูรณาการและดําเนินการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร�
รณรงค�สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริตด�วยสื่อ
สาธารณะเชิงสร�างสรรค� เผยแพร�สื่อสาธารณะเชิง
สร�างสรรค�ไปทุกพื้นที่ ส�วนราชการทุกจังหวัด ชุมชน
 ศาสนสถาน พื้นที่สังคมออนไลน� รวมทั้งขยายผลให�
แคมเปญดังกล�าวสอดแทรกไปในทุกโครงการต�อต�าน
การทุจริต รวมถึงประยุกต�ใช�เปDนแนวทางในการ
เผยแพร�ผลการดําเนินงานในทุกโครงการตาม
ยุทธศาสตร�
3.สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร�างสรรค�สังคม
ที่ไม�ทนต�อการทุจริต
4.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
5.ประเมินผลและรายงานผล

1.บันทึกข�อตกลงความ
ร�วมมือและแผนปฏิบัติ
การร�วมสํานักงาน ป.ป.ช.
 และภาคอุตสาหกรรม
บันเทิงเพื่อสร�างสังคมที่
ไม�ทนต�อการทุจริต
2.แคมเปญ (campaign) 
ในเชิงสร�างสรรค�ประจําปM 
รวมถึงยุทธวิธีในการ
เผยแพร�
3.ผลงานสื่อสาร
สาธารณะสร�างสรรค�
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต
ในอุตสาหกรรมบันเทิงที่
ได�รับการสนับสนุน

ประชาชนมีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ไม"
ยอมรับและต"อต�าน
การทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.(ภาคอุต
สาห กรรม
บันเทิง,กรม
ประชาสัมพันธ�
,กสทช.,ภาค
ประชาสังคม)

WJP
EIU

PERC

ปM 2561 ดําเนินการ
ทุกขั้นตอน
ปM 2562-2564 
ดําเนินการขยายผล
บันทึกข�อตกลงตาม
ขั้นตอนที่ 1 และ
ดําเนินการในขั้นตอน
อื่น ๆ

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 4)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห�และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
4.5.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)
 ทั่วประเทศ
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0 1.เพื่อประเมินผลด�านคุณธรรมและ

ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐที่เข�าร�วมโครงการฯ
2.เพื่อให�ข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐที่เข�าร�วมโครงการฯ

หน�วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ๑.การจัดจ�างที่ปรึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กลุ�ม
องค�กรอิสระ และองค�กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๒.การจัดจ�างที่ปรึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กลุ�ม
ส�วนราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และองค�การ
มหาชน
๓.การจัดจ�างที่ปรึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กลุ�ม
รัฐวิสาหกิจ
๔.การจัดจ�างที่ปรึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กลุ�ม
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
๕.การจัดจ�างที่ปรึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ กลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เผยแพร�ประชาสัมพันธ�
การจัดโครงการตลอดกระบวนการตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ)

ผลการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร"งใส
ในการดําเนินงานของ
หน"วยงานภาครัฐประจําปH

เกิดการพัฒนาการ
ทํางานเพื่อให�มี
คุณธรรมและความ
โปร"งใส รวมถึงได�รับ
ทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบการ
ทํางานให�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

(๑) สํานักงาน 
ป.ป.ช.
(๒) สํานักงาน 
ป.ป.ท.
(๓) สํานักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(๔) กรม
ส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น
(๕) สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

WJP
EIU

PERC

4.5.2 โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ
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00 1.เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐให�มีมาตรฐาน
และเปDนไปในทิศทางเดียวกัน
2.เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจที่
ถูกต�องให�กับกลุ�มเปAาหมายเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ

๑.หน�วยงานที่รับการ
ประเมินภายในจังหวัด
๒.หน�วยงานที่รับการ
ประเมินภายในกระทรวง

๑.การกําหนดแนวทาง มาตรการ และสื่อสําหรับใช�
ดําเนินงานโครงการฯ เพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ให�ตรงกับกลุ�มเปAาหมายทีกําหนด
๒.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร�าง
มาตรการพัฒนาหน�วยงานตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ
๓.การประชาสัมพันธ� และเผยแพร�การดําเนินงาน
โครงการฯ
๔.การติดตาม และประเมินผลโครงการฯ

กลุ"มเปCาหมายมีความรู� 
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการ
ดําเนินงานของหน"วยงาน
ภาครัฐ

กลุ"มเปCาหมาย
สามารถนําข�อมูลไปใช�
เพื่อประกอบการ
ปรับปรุงผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการ
ดําเนินงานของ
หน"วยงานภาครัฐ 
และมีค"าคะแนนที่
สูงขึ้นไม"น�อยกว"าร�อย
ละ ๘๐

(๑) สํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด
 (๒) สํานักงาน
 ป.ป.ท. 
(3) สํานักงาน
จังหวัด
(4) สํานักงาน
ท�องถิ่นจังหวัด
(5) ศูนย�
ปฏิบัติการ
ต�อต�านการ
ทุจริตประจํา
กระทรวง

WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.5.3 โครงการขับเคลื่อนการต�อต�านการให�
สินบนเจ�าหน�าที่ของรัฐ เพื่อปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว�างประเทศและ
มาตรฐานสากล
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0 1.เพื่อเปDนการสร�างความรู� ความ

เข�าใจเกี่ยวกับการต�อต�านการรับ
สินบนของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
2.เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีระหว�าง
ประเทศและมาตรฐานสากล

นิติบุคคล และหน�วยงาน
บังคับใช�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

๑.จัดแปล ตีพิมพ�และเผยแพร�เอกสาร สื่อความรู�
ต�างๆ  เช�น แผ�นพับ หนังสือ คู�มือ วิดีโอ ฯลฯ เพื่อ
เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจแก�กลุ�มเปAาหมาย
๒.จัดงานเสวนาหรือกิจกรรมขับเคลื่อนการต�อต�าน
การให�สินบนเจ�าหน�าที่ของรัฐ โดยมีเปAาหมาย
ครอบคลุมถึงนิติบุคคล เจ�าหน�าที่ ป.ป.ช. ตลอดจน
หน�วยงานบังคับใช�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
๓.ดําเนินการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อต�างๆ
๔.การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ อย�างต�อเนื่อง

แนวทางการกําหนด
มาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมในการปCองกัน
การให�สินบน และการ
เผยแพร"ความรู�ความ
เข�าใจอย"างต"อเนื่อง ซึ่งจะ
ทําให�นิติบุคคลสามารถนํา
แนวทางไปปรับใช�กับ
องค�กรของตนได�อย"าง
เหมาะสมเพื่อลดการให�
สินบนและส"งเสริมการ
ดําเนินธุรกิจอย"างโปร"งใส

กลุ"มเปCาหมายมีความรู�
 ความเข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและ
มาตรการของ ป.ป.ช 
ในเรื่องดังกล"าว และ
ให�ความสําคัญกับการ
พัฒนามาตรการ
ปCองกันการให�สินบน
ให�สอดคล�องกับ
แนวทาง ของ ป.ป.ช. 
และมาตรฐานสากล
เพื่อส"งเสริมการ
ดําเนินธุรกิจอย"าง
โปร"งใสปลอดสินบน

สํานักงาน 
ป.ป.ช 
(สํานักงาน 
กลต.,สมาคม
ส�งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท
ไทย (IOD))
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รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 5)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 6 สนับสนุนให�ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
4.6.1 โครงการผลักดันให�ภาคเอกชนให�เข�า

มามีบทบาท และตระหนักรู�เกี่ยวกับ
การทุจริต 2,

10
0,

00
0

2,
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0,
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0

2,
10

0,
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0

2,
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0,
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0 1.เพื่อจัดทํามาตรการ หรือแนวทาง
เพื่อผลักดันให�ภาคเอกชนได�เข�ามามี
บทบาท และตระหนักรู�ถึงความสําคัญ
ของธรรมาภิบาล รวมถึงมีความเกรง
กลัวไม�กล�าที่จะร�วมกับเจ�าหน�าที่ของ
รัฐทําการทุจริต
2.การรับฟ/งความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะของภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ เพื่อนํามาใช�
ปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางการ
ปAองกันการทุจริตในภาคเอกชน

ผู�ประกอบการที่ดําเนินการ
ติดต�อด�านการจัดซื้อจัดจ�าง
กับภาครัฐ

๑.จัดทํามาตรการหรือแนวทาง เพื่อผลักดันให�
ภาคเอกชนได�เข�ามามีบทบาท และตระหนักรู�ถึง
ความสําคัญของธรรมาภิบาล รวมถึงมีความเกรงกลัว
ไม�กล�าที่จะร�วมกับเจ�าหน�าที่ของรัฐทําการทุจริต
๒.การรับฟ/งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะของ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ
๓.ปรับปรุง และจัดทํามาตรการหรือแนวทางให�มี
ความสมบูรณ�
๔.เผยแพร� และประชาสัมพันธ�มาตรการหรือแนวทาง
ให�กับทุกภาคส�วนในสังคมได�รับทราบอย�างจริงจัง
และต�อเนื่อง
๕.กํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ

มีมาตรการ หรือแนวทาง
เพื่อผลักดันให�ภาคเอกชน
เข�ามามีบทบาท และ
ตระหนักรู�ถึงความสําคัญ
ของธรรมาภิบาล รวมถึงมี
ความเกรงกลัวที่จะทุจริต

ภาคเอกชนมีความ
ตระหนักรู� และ
ดําเนินการตามหลัก
บรรษัทภิบาล

สํานักงาน กลต. WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 6)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค�ความรู�เชิงสร�างสรรค�ของบุคลากรด�านการป�องกันการทุจริต
4.7.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค�

ความรู�เชิงสร�างสรรค�ของบุคลากรด�าน
การป�องกันการทุจริต
(**ย.2ก.3, ย.4ก.4)
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0 1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค�ความรู�
เชิงสร�างสรรค�ของบุคลากรด�านการ
ปAองกันการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2.เพื่อสร�างเครือข�ายบุคลากรด�าน
การปAองกันการทุจริต

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันการทุจริต

1.การรวบรวมข�อมูล และองค�ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับ
การพัฒนาสมรรถนะและองค�ความรู�เชิงสร�างสรรค�
ของบุคลากรด�านการปAองกันการทุจริต
๒.การแต�งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาจัดทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและ
องค�ความรู�เชิงสร�างสรรค�ของบุคลากรด�านการ
ปAองกันการทุจริต
๓.ดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และองค�ความรู�เชิงสร�างสรรค�ของบุคลากรด�านการ
ปAองกันการทุจริต
๔.การอบรมเจ�าหน�าที่สํานักงาน ป.ป.ช. ด�านการ
ปAองกันการทุจริต และเจ�าหน�าที่ของรัฐ ที่ต�องปฏิบัติ
หน�าที่เกี่ยวกับการปAองกันการทุจริตภายในหน�วยงาน
 ให�สามารถนําไปขยายผลได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๕.การสนับสนุนให�เกิดการบูรณาการขยายผล ได�
ขยายผลองค�ความรู�ด�านการปAองกันการทุจริตให�กับ
เจ�าหน�าที่ของรัฐภายในหน�วยงานของตนเอง
6.เผยแพร�ประชาสัมพันธ�
7.กํากับและติดตามการอบรมให�เปDนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว� พร�อมทั้งปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให�ตอบสนองต�อสถานการณ�การทุจริตใน
ป/จจุบัน
๘.การประชาสัมพันธ�โครงการฯ
๙.ประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ

1.เกิดหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะและองค�ความรู�
เชิงสร�างสรรค�ของ
บุคลากรด�านการปAองกัน
การทุจริต
2.เจ�าหน�าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานด�านการ
ปAองกันการทุจริตภายใน
หน�วยงานภาครัฐ มีความรู�
 ความเข�าใจ และสามารถ
ขับเคลื่อนงานด�านการ
ปAองกันการทุจริตภายใน
หน�วยงานของตนเองได�
อย�างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรด�านการ
ปCองกันการทุจริตมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด�านการ
ปCองกันการทุจริตเชิง
สร�างสรรค�

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(สํานักงาน ก.พ.
,สํานักงาน 
ก.พ.ร.)

WJP
EIU

PERC

แนะนําให�จัดทํา
หลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคคลากรเปDนหลักสูตร
การปAองกันการทุจริต
โดยเฉพาะ

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.7.2 โครงการประมวลและสังเคราะห�องค�
ความรู�ทางด�านการสร�างและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสํานึก ค�านิยม
สุจริต การมีส�วนร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
(**ย.1 ก.4)
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0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ
 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการประมวลและ
สังเคราะห�องค�ความรู�
ทางด�านการสร�างและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
จิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
การมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�าน
การทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ

1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน"วยงานต"างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร"วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส"วนรวม
มากกว"าประโยชน�ส"วน
ตนในภาคส"วนต"างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 7)
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*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 8 การพัฒนาระบบและส�งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
4.8.1 โครงการประชุมร�วมภายใต�กลไกการ

ประเมินติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ 
(**ย.1ก.4, ย.2ก.3, ย.4ก.3)

50
0,

00
0

50
0,

00
0 1.เพื่อรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห�

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003
2.เพื่อเผยแพร�และประชาสัมพันธ�
ข�อมูลของประเทศไทยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว�า
ด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003
 ให�ประชาคมโลกได�รับทราบ

หน�วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข�อง

1.กําหนดหัวข�อสําหรับการประชุมร�วมฯ
๒.การศึกษา วิเคราะห� และจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ ทีเกี่ยวข�อง
๓.การประชุมร�วมประจําปMฯ ในเรื่องการดําเนินการ
ของประเทศไทย ป/ญหาและข�อเสนอแนะ ตามหัวข�อ
ที่กําหนดไว� เพื่อให�ได�ข�อมูลในการจัดทํารายงานและ
แนวทางในการดําเนินการต�อไป
๔.การรวบรวมข�อมูล และสรุปผลการประชุม เสนอ
ให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�รับทราบและใช�เปDนข�อมูล
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให�เปDนไปตาม UNCAC
๕.การประชาสัมพันธ�โครงการฯ
๖.การติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ได�ข�อมูลเพื่อใช�
ประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินและ
ติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว�าด�วยการต�อต�านการ
ทุจริต ค.ศ.2003 ของ
ประเทศไทย และใช�
ประกอบการพัฒนา
ปรับปรุงการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให�
เปDนไปตาม UNCAC

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
นําผลที่ได�จากการ
ประชุมฯ ไปพัฒนา
ปรับปรุงการปAองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให�เปDนไปตาม 
UNCAC

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(กระทรวงการ
ต�างประเทศ)

เปDนโครงการต�อเนื่อง
ตามที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีในการ
ดําเนินการตามกลไก
การประเมินและ
ติดตามการปฏิบัติตาม 
UNCAC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.8.2 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการบังคับ
ใช�มาตรา 123/5 แห�ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
 2542 (และที่แก�ไขเพิ่มเติม) ใน
ภาคเอกชน
(**ย.4 ก.6,ย.3 ก.1)

70
0,

00
0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ
 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยแนวทางการบังคับใช�
มาตรา 123/5 แห"ง 
พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว"าด�วยการ
ปCองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 
(และที่แก�ไขเพิ่มเติม) ใน
ภาคเอกชน

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�
ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก 
ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมใน
การต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก 
วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�อง
เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไป
ใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม ร�วม
ต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วน
ตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 8)

0

1,
20

0,
00

0 0

50
0,

00
0 0 1,700,000

โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�
4.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม 

ชุดโครงการสหยุทธ� 
"พัฒนาระบบป�องกัน
การทุจริตเชิงรุก"
(**ย.6ก.2)

57
0,

00
0

57
0,

00
0

57
0,

00
0

57
0,

00
0 1.เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�

ดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ
 ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ
3.รายงานผลการกํากับติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับ
พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� "พัฒนา
ระบบปAองกันการทุจริตเชิง
รุก"

กํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการส
หยุทธ�

๑.รายงานการกํากับ 
ติดตามชุดโครงการส
หยุทธ� "พัฒนาระบบ
ปCองกันการทุจริตเชิงรุก"  
๒.ข�อเสนอแนะสําหรับ
การกํากับ ติดตามชุด
โครงการฯ

มีการนําข�อมูลจาก
การกํากับ ติดตาม ไป
ใช�ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการ 
สหยุทธ�ฯ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

4.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประจําปb เรื่อง การพัฒนาระบบ
ป�องกันการทุจริตเชิงรุก
(**ย.6ก.2)

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0 1.เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการ

รับทราบถึงการดําเนินการ ป/ญหา
อุปสรรคที่พบระหว�างการดําเนินการ 
และแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
2.เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตด�วย
กระบวนการวิจัยประเมิน ตลอดจน
ตอบสนองต�อการพัฒนาระบบปAองกัน
การทุจริตเชิงรุก
3.เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการ
ยกระดับการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ� 
"พัฒนาระบบปAองกันการ
ทุจริตเชิงรุก"

1.การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM 
2.จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ 
Proceedings ของการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระดับชาติประจําปM

๑.รายงานการประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระดับชาติประจําปM เรื่อง 
การพัฒนาระบบปAองกัน
การทุจริตเชิงรุก 
๒.ข�อเสนอแนะจากการ
ประชุมวิชาการฯ

ยกระดับงานวิชาการ
และองค�ความรู�ด�าน
การต�อต�านการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

WJP
EIU

PERC

4.0.3 โครงการประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "พัฒนาระบบป�องกัน
การทุจริตเชิงรุก"
(**ย.6ก.2)

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0

20
0,

00
0 เพื่อประเมินผลสําเร็จของชุด

โครงการสหยุทธ� "พัฒนาระบบ
ปAองกันการทุจริตเชิงรุก"

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุด
โครงการสหยุทธ�  "พัฒนา
ระบบปAองกันการทุจริตเชิง
รุก"

1.ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการสหยุทธ�
2.การเผยแพร�ผลการประเมินผลสําเร็จ
ชุดโครงการสหยุทธ�

๑.รายงานการประเมินผล
สําเร็จชุดโครงการสหยุทธ� 
"พัฒนาระบบปAองกันการ
ทุจริตเชิงรุก" 
๒.ข�อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการฯ

มีข�อมูลการประเมิน
ผลสําเร็จโครงการ 
สหยุทธ�ฯ เพื่อส�งเสริม
ให�เกิดการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศ
ไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)
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0

1,
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1,
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รวมทั้งสิ้น
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0
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0
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5,
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4,
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0 1,057,869,220

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ
5.1.๑ โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบจับ

โกง

10
,0

00
,0

00 ๑) เพื่อพัฒนาระบบรับเรื่องร�องเรียน
ที่ทันสมัย สะดวกและง�ายต�อการ
ร�องเรียนการทุจริต ทําให�การทุจริต
เข�าสู�กระบวนการดําเนินคดีและถูก
ปราบปรามได�อย�างรวดเร็ว
๒) เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการปราบปรามการทุจริต
 และพัฒนาเปDนเครือข�ายจับโกงได�

ประชาชนทั่วไป 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
เพื่อร�วมออกแบบแนวทางและคุณสมบัติในการพัฒนาแอ
พลิเคชัน เพื่อพัฒนาเปDนระบบรับเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตแบบ one stop service โดยจะรับการกล�าวหา
ร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจากประชาชนทั่วไป โดย
สามารถใส�ข�อมูลต�างๆ ได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว เช�น ชื่อ
 สถานที่ และลักษณะการทุจริต เปDนต�น จากนั้นระบบจะ
คัดกรองและส�งเรื่องเข�าสู�การดําเนินการของหน�วยงาน
ปราบปรามการทุจริตตามลําดับขั้นตอน
2) จัดจ�างบริษัทเพื่อพัฒนาแอพลิเคชันที่สามารถรองรับ
ฟ/งก�ชันการปฏิบัติตามแนวทางที่ออกแบบ
3) บูรณาการฟ/งก�ชันของแอพลิเคชั่นร�วมกับแอพลิเคชั่น
อื่นๆ ของสํานักงาน ป.ป.ช.
๔) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๕) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

ระบบปฏิบัติการ
แอพลิเคชันระบบจับโกง

1) การรับเรื่องร�องเรียนเพื่อให�การ
ทุจริตเข�าสู�กระบวนการดําเนินคดี
เปDนไปได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเข�าถึงได�โดยง�าย และมี
ประสิทธิภาพ
๒) ประชาชนและสังคมมีส�วนร�วม
ในการเฝAาระวังและปราบปรามการ
ทุจริต รวมถึงการเกิดแนวร�วมต�าน
ทุจริตทั้งในสังคมจริงและในสังคม
ออนไลน�

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

5.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห�ข�อมูล
การจัดซื้อจัดจ�างเพื่อการปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก 5,

00
0,

00
0 ๑) เพื่อจัดทําระบบวิเคราะห�และ

สืบค�นข�อมูลการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ�างจากฐานข�อมูลระบบการจัดซื้อจัด
จ�างภาครัฐ และนําเข�าสู�กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๒) เพื่อจัดทําระบบวิเคราะห�ความ
เสี่ยงการทุจริตในการจัดซ�อจัดจ�าง
จากความเชื่อมโยงบริษัทเอกชนคู�ค�า
กับหน�วยงานของรัฐ และสามารถ
ยับยั้งการทุจริตอย�างเท�าทัน

หน�วยงานของรัฐทั่วประเทศ ๑) จัดจ�างพัฒนาระบบวิเคราะห�ข�อมูลการจัดซื้อจัดจัดจ�าง
เพื่อปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต�น เช�น 
      ๑.๑) การวิเคราะห�ความเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ�าง
ของบริษัทเอกชนคู�ค�ากับหน�วยงานของรัฐเพื่อสืบค�น
หลักฐานการทุจริต และเพื่อวิเคราะห�ความเสี่ยงของการ
ทุจริต
     ๑.๒) การเชื่อมโยงข�อมูลกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เช�น 
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สํานักงบประมาณ เปDนต�น
     ๑.๓) การระบุตําแหน�งในพื้นที่ของการจัดซื้อจัดจ�างที่
เสี่ยงต�อการทุจริต
๒) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๓) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

ระบบวิเคราะห�ข�อมูลการ
จัดซื้อจัดจ�าง
เพื่อปราบปราม
การทุจริตเชิงรุก

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ�างถูก
ตรวจสอบพบและดําเนินคดี รวมถึง
การทุจริตที่มีความเสี่ยงถูกตรวจพบ
และยับยั้งได�อย"างเท"าทัน

สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ

BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)

0 0

15
,0

00
,0

00 0 0 15,000,000

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต�องของทรัพย�สินและหนี้สิน
5.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศการตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพย�สินและหนี้สิน 3,

00
0,

00
0 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงาน

ด�านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย�สินและนี้สินให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๑. สํานักงาน ป.ป.ช.
๒. หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
ฐานข�อมูลทรัพย�สิน

๑) การจัดจ�างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ฐานข�อมูลตรวจสอบทรัพย�สินและหนี้สินให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช�น
     ๑.๑) การบูรณาการเชื่อมโยงข�อมูลกับฐานข�อมูล
ทรัพย�สินที่เกี่ยวข�อง เพื่อรองรับการตรวจสอบเชิงลึก  เช�น
 กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงิน กรมสรรพากร กรม
ที่ดิน เปDนต�น
     ๑.๒) การเพิ่มฟ/งก�ชันให�รองรับการตรวจสอบทรัพย�สิน
และหนี้สินระหว�างดํารงตําแหน�ง
     ๑.๓) การเพิ่มฟ/งก�ชันแนวทางการเปcดให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการตรวจสอบและให�ข�อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ
ทรัพย�สินและหนี้สิน
๒) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๓) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

ระบบตรวจสอบรายการ
ทรัพย�สินและหนี้สินที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

การตรวจสอบรายการทรัพย�สิน
และหนิ้สินทําได�อย�างละเอียด 
ถูกต�องแม�นยํา และรวดเร็วมากขึ้น

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)

0 0

3,
00

0,
00

0 0 0 3,000,000

กลยุทธ�ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.3.1 โครงการศึกษาการปรับปรุง

กระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ 1,

00
0,

00
0 ๑) เพื่อศึกษาทบทวนกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๒) เพื่อวิเคราะห�ถึงป/ญหาและแนว
ทางแก�ไขกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปราบปรามการทุจริต 
เช�น สํานักงาน ป.ป.ช.
,สํานักงาน ป.ป.ท.
,สํานักงาน ปปง.,สตง.,
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ,
DSI,สํานักงานอัยการสูงสุด,
สํานักงานศาลยุติธรรม  
เปDนต�น

๑) การศึกษาวิจัยแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ เช�น ป/ญหาการดําเนินงาน
ในแต�ละขั้นตอน ป/ญหาการดําเนินงานที่ซ้ําซ�อน ป/ญหา
การส�งผ�านข�อมูลในแต�ละขั้นตอน แนวทางแก�ป/ญหาต�างๆ 
การพัฒนาช�องทางด�วน (Fast track) สําหรับการ
ดําเนินคดีบางประเภท เปDนต�น
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนําแนวทางจากการประชุม
ไปสู�การปฏิบัติ เช�น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข�อง การ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข�อง เปDนต�น
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๑) ผลการศึกษาวิจัยการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ
๒) แผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงกฎหมายและ
การบังคับใช�กฎหมายที่
ถูกต�องและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบได�รับการปรับปรุงทําให�มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.3.2 โครงการพัฒนามาตรฐานและกลไก
กํากับดูแลการปฏิบัติงานด�าน
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 1,

00
0,

00
0 เพื่อให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริตมี
การปฏิบัติงานที่เปDนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งระบบ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปราบปรามการทุจริต 
เช�น สํานักงาน ป.ป.ช.
,สํานักงาน ป.ป.ท.
,สํานักงาน ปปง.,สตง.,
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ,
DSI,สํานักงานอัยการสูงสุด,
สํานักงานศาลยุติธรรม  
เปDนต�น

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เช�น
     ๑.๑) กรอบระยะเวลาในแต�ละขั้นตอน
     ๑.๒) คุณภาพของการปฏิบัติงานแต�ละขั้นตอน
     ๑.๓) งบประมาณแต�ละขั้นตอน
     ๑.๔) กลไกกํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๒) จัดทําคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด�านปราบปรามการ
ทุจริต
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๑) คู�มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด�าน
ปราบปรามการทุจริต
๒) กลไกกํากับดูแล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด�านปราบปรามการทุจริต

1.หน�วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดําเนินงาน
อย�างมีประสิทธิภาพและเปDน
มาตรฐานเดียวกัน
2.ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการ
ดําเนินคดีทุจริตลดลง

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

5.3.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มาตรฐานและกลไกกํากับติดตามการ
บริหารการดําเนินคดีทุจริตทั้งระบบ

10
,0

00
,0

00 ๑) เพื่อสร�างมาตรฐานและเชื่อมโยง
ระบบฐานข�อมูลการดําเนินคดีทุจริต
ของหน�วยงานปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ
๒) เพื่อพัฒนากลไกการกํากับติดตาม
การดําเนินคดีทุจริตของหน�วยงาน
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปราบปรามการทุจริต 
เช�น สํานักงาน ป.ป.ช.
,สํานักงาน ป.ป.ท. ปปง.  
สตง. สํานักงานตํารวจฯ 
DSI อัยการสูงสุด 
สํานักงานศาลยุติธรรม  
เปDนต�น

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการสร�าง
มาตรฐานและเชื่อมโยงระบบฐานข�อมูลการดําเนินคดีของ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งระบบ ดังนี้
     ๑.๑) มาตรฐานระบบบริหารจัดการคดี แบบฟอร�ม
ต�างๆ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต�างๆ ให�เปDน platform 
เดียวกัน
     ๑.๒) ขอบเขตการเชื่อมโยงระบบฐานข�อมูลของ
หน�วยงานปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
     ๑.๓) การลดการเก็บข�อมูลที่ซ้ําซ�อน ลดระยะเวลาใน
การส�งผ�านข�อมูลในระหว�างดําเนินการ และลดระยะเวลา
ในการสืบหาพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดีทุจริต
     ๑.๔) พัฒนากลไกกํากับติดตามการดําเนินคดีทุจริต
ของหน�วยงานปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๒) การจัดจ�างผู�เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
ฐานข�อมูลของหน�วยงานปราบปรามการทุจริตให�เปDน
มาตรฐานเดียวกัน
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๑) ระบบฐานข�อมูลการ
ดําเนินคดีทุจริตที่
เชื่อมโยงและเป7น
มาตรฐานเดียวกันอย"าง
เป7นระบบ
๒) กลไกกํากับติดตาม
การดําเนินคดีทุจริตทั้ง
ระบบ

การกํากับติดตาม และวางแผนใน
ภาพรวมในการดําเนินคดีทุจริตทั้ง
ระบบดําเนินการได�อย"างเป7นเอกภาพ

สํานักงาน 
ป.ป.ช. ร�วมกับ
สํานักงาน 
ป.ป.ท.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.3.๔ โครงการประมวลและสังเคราะห�องค�
ความรู�ทางด�านการวิจัยการพัฒนา
ระบบและกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
การป�องกันและปราบปรามการทุจริต

1,
00

0,
00

0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. 
ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการประมวลและ
สังเคราะห�องค�ความรู�
ทางด�านการวิจัยการ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
การปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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5.3.5 โครางการวิจัยการพัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อการป�องกัน
การทุจริต
(**ย.6 ก.2)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอันจะนําไปสู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเปDนสากลใน
การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติประกาศรับ
ข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการ
วิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมายตรวจ
สัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการพัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
การปCองกันการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและวัฒนธรรม
ในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.3.6 โครางการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด�านการปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงาน ป.ป.ช.
(**ย.5 ก.5)

1,
02

4,
30

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอันจะนําไปสู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเปDนสากลใน
การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติประกาศรับ
ข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการ
วิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมายตรวจ
สัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด�านการ
ปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงาน ป.ป.ช

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและวัฒนธรรม
ในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 3)

0

1,
02

4,
30

0

13
,0

00
,0

00

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 16,024,300

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให�เท�าทันต�อพลวัตของการทุจริตและสอดคล�องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5.4.1 โครงการศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบของ

กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต

2,
00

0,
00

0

๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการทุจริตของ
ประเทศไทยในป/จจุบัน เพื่อจัดทํา
แนวทางในการปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย
ให�เหมาะสมมากขึ้น
๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห�ป/ญหาในการ
บังคับใช�กฎหมายของกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริตของประเทศ
ไทย เพื่อจัดทําแนวทางการบังคับใช�
กฎหมายที่ถูกต�องและมีประสิทธิภาพ

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปราบปรามการทุจริต 
เช�น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ง 
 สตง. สํานักงานตํารวจฯ 
DSI อัยการสูงสุด 
สํานักงานศาลยุติธรรม  
เปDนต�น

๑) การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห�ผลกระทบของกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริตของประเทศไทย ในประเด็น
ดังต�อไปนี้
     ๑.๑) กฎหมายในป/จจุบันส�งผลกระทบต�อการเกิดการ
ทุจริตอย�างไร ส�งผลต�อการปราบปรามการทุจริตอย�างไร
     ๑.๒) กฎหมายในป/จจุบันจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย�างไร 
เพื่อนําไปสู�การปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
     ๑.๓) กฎหมายที่เปDนไปตามข�อตกลงและมาตรฐาน
ระหว�างประเทศ
     ๑.๔) การบังคับใช�กฎหมายมีป/ญหาอุปสรรคอย�างไร
     ๑.๕) แนวทางการบังคับใช�กฎหมายที่ถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนําแนวทางจากการศึกษาวิจัย
ไปสู�การปฏิบัติ เช�น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข�อง การ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข�อง เปDนต�น
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๑) ผลการศึกษาวิจัย
ผลกระทบของกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริต 
แนวทางในการปรับปรุง
แก�ไขกฎหมายและการ
บังคับใช�กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) แผนปฏิบัติการการ
ปรับปรุงกฎหมายและ
การบังคับใช�กฎหมายที่
ถูกต�อง

๑) กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต
ได�รับการปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสม
มากขึ้น
๒) การบังคับใช�กฎหมายมีความ
ถูกต�องและมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.4.2 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช�ของการกํากับดูแลด�วย
กฎระเบียบและกฎหมายในการป�องกัน
การทุจริต 
(**ย.5 ก.2)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือ กลไก รูปแบบและ
กระบวนการในการปAองกันการทุจริต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานทางด�านการปAองกันการ
ทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติประกาศรับ
ข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการ
วิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมายตรวจ
สัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช�ของการ
กํากับดูแลด�วยกฎระเบียบ
และกฎหมายในการ
ปCองกันการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและวัฒนธรรม
ในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 4)

0 0

2,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 4,000,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 5 บูรณาการข�อมูลและข�าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
5.5.1 โครงการบูรณาการข�อมูลข�าวกรองคดี

ทุจริตทุกภาคส�วน

1,
00

0,
00

0 เพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติในการบูรณา
การข�อมูลข�าวกรองที่เกี่ยวข�องกับการ
ทุจริตระหว�างหน�วยงานด�านข�าวสาร
ต�างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ระหว�าง
ประเทศ และสื่อสาธารณะต�างๆ

๑) หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการ
ปราบปรามการทุจริต เช�น 
ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง.  สตง. 
สํานักงานตํารวจฯ DSI อัยการ
สูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม  
เปDนต�น
๒) หน�วยงานข�าวกรองของภาครัฐ
๓) หน�วยงานข�าวกรองของ
ภาคเอกชน
๔) หน�วยงานข�าวกรองของ
ระหว�างประเทศ
๕) องค�กรสื่อสาธารณะต�างๆ

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการบูรณา
การข�อมูลข�าวกรองคดีทุจริตร�วมกับหน�วยงานด�านข�าว
กรองทุกภาคส�วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรระหว�าง
ประเทศ และสื่อสาธาณะต�างๆ
๒) จัดทําบันทึกความตกลงการบูรณาการข�อมูลข�าวกรอง
คดีทุจริตจากทุกภาคส�วน
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

บันทึกความร"วมมือ
การบูรณาการข�อมูลข"าว
กรองการทุจริตจากทุก
ภาคส"วน

การรวบรวมข"าวกรองต"างๆ มี
ความถูกต�องและแม"นยํา ทําให�การ
ดําเนินคดีทุจริตเป7นไปอย"างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพได�

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 5)

1,
00

0,
00

0 1,000,000

กลยุทธ�ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ�มครองพยาน (Witness) และผู�แจ�งเบาะแส (Whistleblower) และเจ�าหน�าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5.6.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

คุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแสใน
การดําเนินคดีทุจริต

1,
00

0,
00

0
๑) เพื่อส�งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองพยาน
และผู�แจ�งเบาะแสย�างจริงจังมากขึ้น
๒) พัฒนามาตรการในการคุ�มครอง
พยานและผู�แจ�งเบาะแส เมื่อภายหลัง
จากคดีทุจริตถึงที่สุด เพื่อให�เกิดความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย�สินของพยานหรือผู�เกี่ยวข�อง ซึ่ง
จะทําให�การดําเนินคดีทุจริตเปDนไป
อย�างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

พยานและผู�แจ�งเบาะแสใน
คดีทุจริต

๑) การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ�มครอง
พยานและผู�แจ�งเบาะแส เช�น
     ๑.๑) ป/ญหาอุปสรรคการบังคับใช�กฎหมายคุ�มครอง
พยาน
     ๑.๓) การบังคับช�กฎหมายคุ�มครองพยานในระดับ
ท�องถิ่น
     ๑.๒) การพัฒนามาตรการคุ�มครองพยานหลังจากคดี
ทุจริตถึงที่สุด
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนําแนวทางจากการประชุม
ไปสู�การปฏิบัติ เช�น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข�อง การ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข�อง เปDนต�น
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอด
กระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

๑) ผลการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คุ�มครองพยานและผู�แจ�ง
เบาะแส
๒) แผนปฏิบัติการการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
คุ�มครองพยานและผู�แจ�ง
เบาะแส

การบังคับใช�กฎหมายคุ�มครองพยาน
และผู�แจ�งเบาะแสมีความเข�มแข็ง
และครอบคลุมมากขึ้น

กรมคุ�มครอง
พยานฯ

BFBTI
WJP
EIU

PERC

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.6.๒ โครงการศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิภาพของผู�แจ�งเบาะแส 
(Whistle Blower)
(**ย.4 ก.8)

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอันจะนําไปสู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเปDนสากลใน
การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. 
ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยประเมินประสิทธิภาพ
ของผู�แจ�งเบาะแส 
(Whistle Blower)

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�
ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร�วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

5.6.๓ โครงการศึกษาป=ญหาอุปสรรคในการ
กันบุคคลเปKนพยานและแนวทางแก�ไข
เพื่อประสิทธิผลของการปราบปราม
การทุจริต
(**ย.4 ก.8)

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอันจะนําไปสู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเปDนสากลใน
การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. 
ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยปIญหาอุปสรรคใน
การกันบุคคลเป7นพยาน
และแนวทางแก�ไขเพื่อ
ประสิทธิผลของการ
ปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและวัฒนธรรม
ในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 6)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 0

1,
00

0,
00

0 0 3,000,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค�ความรู�เชิงสหวิทยาการของเจ�าหน�าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5.7.1 โครงการเสริมสร�างทักษะเทคนิค

เฉพาะแก�บุคลากรด�านการปราบปราม
การทุจริต 1,

00
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ�าหน�าที่
ของหน�วยงานต�างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ให�มีความรู�และ
ทักษะเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข�องและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย�างเปDน
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

๑) หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การปราบปรามการทุจริต เช�น
 ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง.  สตง. 
สํานักงานตํารวจฯ DSI 
อัยการสูงสุด สํานักงานศาล
ยุติธรรม  เปDนต�น
๒) เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ
ทรัพย�สินและหนี้สิน สํานักงาน
 ป.ป.ช.

1) จัดทําหลักสูตรมาตรฐานความรู�ทักษะเทคนิคเฉพาะด�าน จาก
การถอดบทเรียนและประสบการณ�ในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่
2) จัดอบรมเพื่อให�ความรู�ตามหลักสูตรแก�เจ�าหน�าที่ในของ
หน�วยงานปราบปรามการทุจริตต�างๆ
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอดกระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

เจ�าหน�าที่ได�รับการ
เสริมสร�างทักษะเทคนิค
เฉพาะด�านการ
ปราบปรามการทุจริต

เจ�าหน�าที่ที่เข�าร"วมโครงการ
สามารถปฏิบัติงานด�วยความรวดเร็ว
 มีประสิทธิภาพ และเป7นมาตรฐาน
เดียวกัน

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 7)

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 4,000,000

กลยุทธ�ที่ 8 การเปcดโปงผู�กระทําความผิดให�สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
5.8.1 โครงการสื่อสารเพื่อเปcดโปงการทุจริต

1,
00

0,
00

0 เพื่อสื่อสารเผยแพร�ผู�กระทําการทุจริต
และผลจากการดําเนินคดีให�
ประชาชนและสังคมได�รับทราบ 
ส�งเสริมให�เกิดความตระหนักในผล
ของการทุจริต และสนับสนุนให�เกิด
การลงโทษทางสังคมได�

ประชาชนทั่วไป ๑) รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับคดีทุจริตที่สิ้นสุดแล�ว เช�น คดีถอดถอน
ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง คดีทุจริตลักษณะต�างๆ คดีร่ํารวย
ผิดปกติ เปDนต�น เพื่อจัดทําสรุปข�อมูลผู�กระทําความผิดและผลการ
ดําเนินคดี
2) จัดทําสื่อสร�างสรรค� เพื่อเผยแพร�ข�อมูลผู�กระทความผิดและผล
การดําเนินคดีให�แก�ทุกภาคส�วน ทั้งหน�วยงานของรัฐ หน�วยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอดกระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

สื่อเผยแพร�ผู�กระทํา
ความผิดและผลที่ได�รับ
จากบทเรียนคดีทุจริตที่
ถึงที่สุดแล�ว

สังคมเกิดความตระหนักในผลของ
การทุจริต และเกรงกลัวในการ
กระทําทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

5.8.๒ โครงการจัดทํานิทรรศการห�องอัปยศ

1,
00

0,
00

0 เพื่อจัดทําพื้นที่ศึกษาเรียนรู�สําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปใน
ลักษณะพิพิธภัณฑ�สร�างสรรค� ที่แสดง
ถึงผู�กระทําความผิดและผลการ
ดําเนินคดี ทําให�เกิดความตระหนักใน
ผลของการกระทําทุจริต

เด็กเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

๑) รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับคดีทุจริตที่สิ้นสุดแล�วและมีความสําคัญ
 ส�งผลกระทบต�อสังคมในวงกว�าง ส�งผลให�เกิดเสียหายต�อประเทศ 
เปDนกรณีตัวอย�างที่ชัดเจน และจัดทําเปDนข�อมูล
2) จัดทําพื้นที่พิพิธภัณฑ�เพื่อแสดงถึงผลของกรณีการทุจริตต�างๆที่
ได�รวบรวม โดยระบุถึง ชื่อและภาพของผู�กระทําความผิด คํา
พิพากษาผลการดําเนินคดี สถานะป/จจุบัน เปDนต�น เพื่อให�เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได�เรียนรู�และศึกษา โดยเรียกว�า ห�อง
อัปยศ
๓) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอดกระบวนการ
๔) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

พิพิธภัณฑ� "ห�องอัปยศ" ที่
แสดงผู�กระทําการทุจริต
และผลการดําเนินคดีโดย
เรียกว�า ห�องอัปยศ

เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิด
ความตระหนักในผลของการทุจริต 
และเกรงกลัวในการกระทําทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 8)

0 0 0 0

2,
00

0,
00

0 2,000,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหว�างประเทศ
๕.๙.๑ โครงการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร�างศักยภาพเจ�าหน�าที่ใน
การดําเนินคดีทุจริตระหว�างประเทศ 50

0,
00

0

50
0,

00
0 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ�าหน�าที่ใน

การปราบปรามการทุจริตให�มีความรู�
และทักษะเฉพาะที่เหมาะสมและ
เพียงพอในการดําเนินคดีทุจริต
ระหว�างประเทศ

เจ�าหน�าที่สํานักงาน ป.ป.ช. 1) การจัดทําหลักสูตรและกําหนดหัวข�อสําหรับการสัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร�างศักยภาพเจ�าหน�าที่ในการดําเนินคดี
ทุจริตระหว�างประเทศ
2) การประสานงานและจัดเตรียมการสําหรับการสัมมนา/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
3) การจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร�างศักยภาพ
เจ�าหน�าที่ในการดําเนินคดีทุจริตระหว�างประเทศ
๔) การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการตลอดกระบวนการ
๕) การประเมินผลและรายงานผลโครงการ

องค�ความรู�เกี่ยวกับทักษะ
และเทคนิคในการดําเนินคดี
ทุจริตระหว"างประเทศ

เจ�าหน�าที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได�พัฒนา
ความรู� ทักษะและเทคนิคในการ
ดําเนินคดีทุจริตระหว"างประเทศ

สํานักงาน 
ป.ป.ช.

BFBTI
WJP
EIU

PERC

๕.๙.๒ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อการ
ปราบปรามการทุจริต
(**ย.5 ก.5)

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอันจะนําไปสู�การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเปDนสากลใน
การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช�
จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติประกาศรับ
ข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการวิจัย
และสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการพัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
การปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การปAองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต
 ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต และ
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและวัฒนธรรม
ในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม 
ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วนตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การ
ทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 9)

0 0 0

1,
50

0,
00

0

1,
50

0,
00

0 3,000,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” หน�าที่ 111 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�
5.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม ชุดโครงการส

หยุทธ� "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต" 57

0,
00

0

57
0,

00
0

57
0,

00
0

57
0,

00
0 1. เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�ดําเนินการ

อย�างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ 
ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
3. รายงานผลการกํากับติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับ
การดําเนินการตาม
ชุดโครงการสหยุทธ� 
"ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต"

กํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการสหยุทธ� รายงานการกํากับ ติดตาม
ชุดโครงการสหยุทธ� "ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต"

นํารายงานการติดตามประเมินผลไปใช�
ในการวางแผนเพื่อให�ชุดโครงการบรรลุ
เปAาหมายในการดําเนินการ

สํานักงาน ป.ป.ช. BFBTI
WJP
EIU

PERC

5.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประจําปb เรื่อง การปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0 1. เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการ

รับทราบถึงการดําเนินการ ป/ญหา
อุปสรรคที่พบระหว�างการดําเนินการ และ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการให�ประสบ
ผลสําเร็จ
2. เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตด�วยกระบวนการวิจัยประเมิน 
ตลอดจนตอบสนองต�อการปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
3. เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการยกระดับ
การรับรู�การทุจริตของประเทศไทย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุดโครงการส
หยุทธ� "ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต"

1. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติประจําปM / 2.
 จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ Proceedings ของการ
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติประจําปM

การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM เรื่อง การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

ยกระดับงานวิชาการและองค�ความรู�
ด�านการต�อต�านการทุจริต

สํานักงาน ป.ป.ช. BFBTI
WJP
EIU

PERC

5.0.3 โครงการประเมินผลสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต" 2,

00
0,

00

2,
00

0,
00

2,
00

0,
00

2,
00

0,
00 เพื่อประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการส

หยุทธ� "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต"

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุดโครงการส
หยุทธ� "ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต"

1.ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการสหยุทธ� 
 2. การเผยแพร�ผลการประเมินผลสําเร็จชุดโครงการสหยุทธ�

รายงานการประเมินผล
สําเร็จชุดโครงการสหยุทธ� 
"ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต"

ข�อมูลที่ได�สามารถตอบสนองต�อการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช. BFBTI
WJP
EIU

PERC

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)

0

1,
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0,
00

0

1,
24

0,
00

0

1,
24

0,
00

0

1,
24

0,
00

0 4,960,000

รวมทั้งสิ้น

1,
00

0,
00

0

4,
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4,
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0
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,2

40
,0

00

7,
74

0,
00

0

7,
74

0,
00

0 55,984,300

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ ๖  “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 113 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ�ที่ 1 ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.1.1 โครงการศึกษาวิจัยดัชนีการรับรู�การ

ทุจริต (CPI)

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาข�อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI) ของแต�ละแหล�งข�อมูล
 เพื่อหาแนวทางการยกระดับค�า CPI 
ของประเทศไทย

1.ติดต�อและจัดซื้อข�อมูลจากแหล�งข�อมูล CPI ที่ไม�ได�มีการ
เผยแพร�ทั่วไป เช�น แหล�งข�อมูล ICRG, EIU และ GI
2.จัดจ�างการแปลเอกสารรายงานจากแหล�งข�อมูลใน
เบื้องต�น
3.รวบรวม วิเคราะห�ข�อมูล และจัดทํารายงานผลการ
ศึกษาวิจัย

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยแหล"งข�อมูลที่ใช�สําหรับ
จัดอันดับดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต

แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค�กรที่เหมาะสม

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม

6.1.2 โครงการเผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) และแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรเพื่อ
ความโปร�งใส

1,
07

0,
00

0

1,
07

0,
00

0 1. เพื่อสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) แก�
หน�วยงานทุกภาคส�วน และร�วมเปDน
ส�วนหนึ่งในการยกระดับความโปร�งใส
ของประเทศไทย
2. พัฒนาการบริหารงานของ
หน�วยงานทุกภาคส�วนให�มีความโปร�งใส
3. เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให�
สูงขึ้น

นักการเมือง ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
สื่อมวลชน และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นที่มี
นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู�ใน
เขตพื้นที่

กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลิตคู�มือเกี่ยวกับ CPI ซึ่งได�จาก
การสกัดผลการศึกษาจากโครงการศึกษาวิจัยดัชนีการรับรู�
การทุจริต
กิจกรรมที่ 2 1.เตรียมความพร�อม และจัด สัมมนา
เผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) แก�
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
2.ติดตามและประเมินผลการสัมมนาเผยแพร�ให�ความรู�
เกี่ยวกับดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI)
กิจกรรมที่ 3 จัดทําแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค�กรเพื่อความโปร�งใส
1.จัดประชุมร�วมระหว�างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค�กร
ที่เหมาะสม   2.จัดทําคู�มือแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค�กรที่เหมาะสม 3.ประชาสัมพันธ�เพื่อเผยแพร�
ข�อมูล
4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการนําแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรปฏิบัติ

1.คู�มือเผยแพร�ความรู�
เกี่ยวกับดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต
2.ผู�เข�าร�วมการสัมมนามี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI)
 มากขึ้น
3.คู"มือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค�กรที่เหมาะสม

1.ผู�เข�าร�วมสัมมนาสามารถ
เผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับ CPI ให�
บุคลากรในหน�วยงานทราบ และ
ตระหนักถึงการเปDนส�วนหนึ่งในการ
ยกระดับค�า CPI
2.หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และ
เอกชนมีความ
โปร�งใส

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

WJP
EIU

PERC

เปDนโครงการ 2 ปMครั้ง

6.1.3 โครงการสํารวจการรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทย ความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรัฐบาลใน
การจัดการป/ญหาการทุจริต 10
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00 เพื่อสะท�อนมุมมองของภาคธุรกิจ นัก
ลงทุน และประชาชน ต�อสถานการณ�
การทุจริตในประเทศไทย และ
เผยแพร�ต�อสาธารณะ เกิดเปDนกระแส
การตื่นตัวให�หน�วยงานต�าง ๆ 
ปรับปรุงการทํางานให�มีความโปร�งใส
และหาแนวทางในการแก�ไขป/ญหา
การทุจริตในหน�วยงานให�ลดน�อยลง
หรือหมดไป ทั้งนี้ ข�อมูลจากผลการ
สํารวจยังเปDนประโยชน�ต�อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตให�เท�าทัน
สถานการณ�อีกด�วย

1. กิจกรรม การพัฒนา
เครื่องมือ ได�แก� สํานักงาน 
ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ท./
ศปท.
2. กิจกรรม การสํารวจการ
รับรู�การทุจริตของประเทศ
ไทย ได�แก� ผู�บริหารและ
พนักงานเอกชน/
นักวิชาการ/นักลงทุนไทย
และต�างชาติ/ประชาชน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือการสํารวจการรับรู�การ
ทุจริตของประเทศไทย ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการป/ญหาการทุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การสํารวจการรับรู� ความพึงพอใจ และความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการป/ญหา
การทุจริต โดยการจัดจ�างสํารวจข�อมูล วิเคราะห� และ
สังเคราะห�ข�อมูล เพื่อประเมินผลการสํารวจการรับรู�การ
ทุจริตของประเทศไทย

1. เครื่องมือการสํารวจการ
รับรู�การทุจริตของประเทศ
ไทย 
2. รายงานผลการสํารวจ
การรับรู�การทุจริตของ
ประเทศไทย ประจําปM
3.เผยแพร�ผลการสํารวจการ
รับรู�การทุจริตของประเทศ
ไทย ความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของรัฐบาลใน
การจัดการป/ญหาการทุจริต
 ประจําปM

1. ผู�ตอบแบบสํารวจมีความเข�าใจ 
สามารถตอบคําถามซึ่งสะท�อนการ
รับรู�ที่แท�จริง
2. หน�วยงานต�าง ๆ นําผลการ
สํารวจไปพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานให�มีความโปร�งใสมากขึ้น

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

WJP
EIU

PERC

เปDนโครงการต�อเนื่องเพื่อ
นํามาเปDนประโยชน�ใน
การปรับปรุงการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 114 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.1.4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ�ดัชนีการรับรู�
การทุจริตสู�สาธารณะ
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00 เพื่อเผยแพร�ข�อมูลเกี่ยวกับดัชนีการ
รับรู�การทุจริต (CPI) ให�ประชาชน
รับทราบในรูปแบบที่เข�าใจง�าย 
กระตุ�นให�เกิดความรู�สึกไม�ยอมรับ 
และไม�ทนให�มีการกระทําการทุจริต
เกิดขึ้นในสังคมไทย

ประชาชน 1. การเตรียมความพร�อมก�อนดําเนินโครงการ อาทิ 
กําหนดกลุ�มเปAาหมาย ประเด็นและรูปแบบในการนําเสนอ
2. การจัดจ�างผลิตและเผยแพร�สื่อ infographic เพื่อ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผ�านโทรทัศน�และ social media
3. ประเมินผลการแผยแพร�ประชาสัมพันธ� เพื่อนํามา
ปรับปรุงโครงการต�อไป

สื่อโฆษณาเพื่อเผยแพร"
ความรู�เกี่ยวกับดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI)

ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจที่
ถูกต�องเกี่ยวกับดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (CPI)

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม เปDนโครงการต�อเนื่องทุกปM 
เพื่อให�ประชาชนรับรู�
ระดับของประเทศไทย
จากดัชนีการ
รับรู�การทุจริต (CPI) และ
กระตุ�นให�เกิดความร�วมมือ
ในการยกระดับ CPI อย�าง
ต�อเนื่อง โดยในแต�ละปM
อาจเน�นการนําเสนอจุดที่
เปDนข�อด�อยหรือ
แหล�งข�อมูลที่ได�คะแนน
น�อยในปMนั้น ๆ

6.1.5 โครงการเสริมสร�างความเชื่อมั่นผ�าน
ระบบรับเรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุน
ต�างชาติ 1,

20
0,

00
0

20
0,

00
0 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรับ

เรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ
ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสร�างความเชื่อมั่นต�อ
ระบบรับเรื่องร�องเรียนแก�นักลงทุน
ต�างชาติ ตลอดจนสร�างความโปร�งใส
และเปDนธรรมในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐของประเทศไทย

เจ�าหน�าที่สํานักงาน ป.ป.ท.
 และนักลงทุนต�างชาติ

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห�กระบวนการทํางานเดิม 
เพื่อหาจุดบกพร�องและแนวทางการพัฒนา
2. จัดประชุมร�วมระหว�างสํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน (BOI) และผู�แทนจาก
กลุ�มนักลงทุนต�างชาติ เพื่อสร�างและพัฒนาระบบรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตสําหรับนักลงทุนต�างชาติให�มี
ประสิทธิภาพ เข�าถึงง�าย
3. สร�างระบบรับเรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีช�องทางรายงานความคืบหน�า
ตลอดระยะเวลาภายหลังที่รับเรื่องร�องเรียนแล�ว
4. ทดสอบการใช�ระบบและปรับปรุงระบบ
5. พัฒนาบุคลากรเพื่อให�บริการรับเรื่องร�องเรียนแก�นัก
ลงทุนต�างชาติ

1. ระบบรับเรื่องร�องเรียน
สําหรับนักลงทุนต�างชาติ
2. บุคลากรมีความรู�
ความสามารถในการให�
คําปรึกษาและรับเรื่อง
ร�องเรียน
3. เอกสารหรือสื่อการ
เผยแพร�ระบบรับเรื่อง
ร�องเรียนสําหรับนักลงทุน
ต�างชาติ (จํานวนเอกสาร
หรือการเผยแพร� 1 ฉบับ
หรือสื่อ)

1. ความพึงพอใจของนักลงทุน
ต�างชาติต�อระบบรับเรื่องร�องเรียน
2. เรื่องร�องเรียนได�รับการแก�ไข
หรือดําเนินคดีแก�ผู�กระทําความผิด

สํานักงาน 
ป.ป.ท.

BFBTI
IMD
ICRG
WEF
GI

PERC

ปMงบประมาณ 2563 เปDน
โครงการต�อเนื่องเพื่อ
ประเมินระบบรับเรื่อง
ร�องเรียนแล�วนํามาพัฒนา
ระบบให�มีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
กลุ�มเปAาหมายได�ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรอีก
ด�วย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 115 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.1.6 โครงการเสริมสร�างความรวดเร็วและ
เปDนธรรมในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต
ของภาครัฐ 1,

00
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 1. เพื่อลดขั้นตอนของกฎหมาย/
ระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ของภาครัฐที่ไม�จําเปDน ให�มีความ
คล�องตัว แต�ยังคงความเปDนธรรมและ
ความโปร�งใสในการทํางาน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก�นัก
ลงทุนต�างชาติ ตลอดจนเปDนส�วนหนึ่ง
ในการผลักดัน พ.ร.บ.อํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
3. เพื่อลดป/ญหาการทุจริตการให�และ
รับสินบน ตลอดจนการทุจริตต�อ
ตําแหน�งหน�าที่ราชการ

1. หน�วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข�องกับการอนุมัติ/
อนุญาต
2. นักลงทุนต�างชาติ

1. ศึกษาระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของ
หน�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการลงทุนโดยเฉพาะของ
ชาวต�างชาติ และวิเคราะห�ความเหมาะสมและผลกระทบ
ของกฎระเบียบ (Regulatory Impact Assessment: RIA)
2. จัดประชุมร�วมระหว�างหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการ
อนุมัติ/อนุญาต เพื่อหาข�อบกพร�องในการทํางานและ
ร�วมกันออกแบบการทํางานเพื่อลดขั้นตอนที่ไม�จําเปDนและ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานให�เปDนธรรมและโปร�งใส
3. จัดทําเปDนคู�มือแนวทางการทํางานรูปแบบใหม�ร�วมกัน
4. จัดทําบันทึกความเข�าใจกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งหมด
 5. เผยแพร�ขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต รูปแบบใหม�เปDน
ภาษาต�างประเทศแก�สาธารณชนโดยเฉพาะกลุ�มนักลงทุน
ต�างชาติ

1. รายงานการศึกษา
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระเบียบการอนุมัติ/อนุญาต
ของภาครัฐ
2. คู�มือแนวทาง
กระบวนการอนุมัติ/อนุญาต
ของหน�วยงานรัฐรูปแบบใหม�
 เปDนภาษาต�างประเทศ
3. บันทึกความเข�าใจ 
(MOU) ระหว�างหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง

1. ความพึงพอใจของนักลงทุน
ต�างชาติต�อการขอใบอนุมัติ/
อนุญาตกับหน�วยงานภาครัฐ
2. คดีการให�และรับสินบนระหว�าง
เจ�าหน�าที่รัฐกับนักลงทุนต�างชาติ
ลดลง

สํานักงาน ก.พ.ร. BFBTI
IMD
ICRG
WEF
GI

PERC

เปDนโครงการต�อเนื่องใน
ระยะยาว โดยปM 2562 
ดําเนินการศึกษาและ
วิเคราะห� RIA ปM 2563 
ประชุมร�วมระหว�าง
หน�วยงานที่มีอํานาจ
อนุมัติ/อนุญาตแก�นัก
ลงทุนต�างประเทศ (นํา
ร�อง) แล�วจัดทําเปDนคู�มือ
และ MOU ส�วนปM 2564 
เปDนการดําเนินการขยาย
ผลให�ครอบคลุมทุก
หน�วยงาน/ประเภท
ใบอนุญาต

6.1.7 โครงการยกระดับความโปร�งใสในการ
ประกอบธุรกิจ
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0

5,
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0,
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0
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0

5,
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0,
00

0

5,
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0,
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0 เพื่อปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ
ทํางานให�มีความโปร�งใส และอํานวย
ความสะดวกแก�นักธุรกิจไทยและ
ต�างประเทศในการประกอบการธุรกิจ

หน�วยงานของรัฐที่เกี่ยวข�อง
กับการอนุมัติอนุญาต

ปMงบประมาณ 2560
1. กําหนดกรอบการดําเนินงาน
2. ศึกษาสภาพป/ญหา
3. วิเคราะห�สภาพป/ญหา
4. ออกแบบกระบวนการทํางานใหม�
ปMงบประมาณ 2561 - 2564
1.ให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินงานตามที่ได�ออกแบบไว�
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ�เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปDนระยะ เพื่อทําการ
ปรับปรุงและพัฒนา

1. รายงานผลการศึกษา
2. แนวทางกระบวนการ
ทํางานใหม�
3. รายงานสรุปผล

ประชาชนและนักธุรกิจทั้งชาวไทย
และต�างประเทศได�รับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

สํานักงาน กพร. BFBTI
IMD
ICRG
WEF
GI

PERC

6.1.8 โครงการยกระดับความโปร�งใสของการ
ใช�อํานาจและตําแหน�งหน�าที่

4,
00

0,
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0

4,
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0,
00

0

4,
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0,
00

0

4,
00

0,
00

0

4,
00

0,
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0 เพื่อสร�างความตระหนักรู�แก�เจ�าหน�าที่
รัฐ ให�ปฏิบัติงานด�วยความถูกต�อง 
โปร�งใส

เจ�าหน�าที่ของรัฐที่
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
อนุมัติอนุญาต

1. วิเคราะห�สภาพป/ญหาเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน
2. ชี้แจงเพื่อสร�างความตระหนักรู�แก�เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ผู�ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต
3. ติดตามภายหลังการสร�างความตระหนักรู�

จํานวนครั้งในการจัดประชุม
ชี้แจง

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ภาครัฐมี
ความโปร�งใสในการปฏิบัติหน�าที่

องค�กรบริหาร
บุคคลกลาง

WJP
EIU

PERC

6.1.9 โครงการยกระดับความโปร�งใสของการ
ใช�จ�ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

35
,0

00
,0

00

35
,0

00
,0

00

35
,0

00
,0

00
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00

35
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00 1. เพื่อเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานตรวจสอบด�านความ
โปร�งใสในการใช�จ�ายงบประมาณรัฐ
2. เพื่อให�มีการใช�จ�ายงบประมาณอย�างคุ�มค�า
 และปAองกันการทุจริตในการใช�จ�าย
งบประมาณ

หน�วยงานของรัฐที่ได�รับ
งบประมาณโครงการสําคัญ

1. ศึกษาวิเคราะห�งบประมาณโครงการสําคัญ
2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเฝAาระวัง และให�คําแนะนํา

จํานวนครั้งในการตรวจเฝAา
ระวัง

การใช�จ�ายงบประมาณ และ
ทรัพยากรภาครัฐมีการใช�จ�าย
ดําเนินการอย�างคุ�มค�า

สตง. EIU

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 1)
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00 307,540,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 116 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

กลยุทธ�ที่ 2 บูรณาการเป�าหมายยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.2.1 โครงการประมวลผลและเผยแพร�ผล

การดําเนินการต�อต�านการทุจริตของ
ประเทศไทย 1,

00
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
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0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 1. เพื่อประมวลผลและเผยแพร�ผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ประจําปM เปDนรายยุทธศาสตร�
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร�ผลการ
ดําเนินงานด�านการต�อต�านการทุจริต
ของทุกหน�วยงาน 
3. สร�างการรับรู�แก�ประชาชนที่ถูกต�อง
เกี่ยวกับการดําเนินการต�อต�านการ
ทุจริตของประเทศไทย

กิจกรรมที่ 1
หน�วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
 และเอกชน
กิจกรรมที่ 2
สํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ท./ศปท. 
ประจํากระทรวง/องค�กร
ต�อต�านคอร�รัปชัน (ACT)

กิจกรรมที่ 1
จัดประชุมสัมมนาระหว�างหน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโดยวิเคราะห�
ร�วมกับผล CPI  ทั้ง 8 แหล�งข�อมูล (แบ�งกลุ�มย�อย) เพื่อหา
จุดที่ยังเปDนข�อบกพร�องในการยกระดับค�า CPI ของแต�ละ
หน�วยงาน
กิจกรรมที่ 2
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินการของ
หน�วยงานต�อต�านการทุจริต และวิเคราะห�เชื่อมโยงกับ CPI
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติฯ 
ระยะที่ 3 ฉบับภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ แล�ว
เผยแพร�ข�อมูลบนเว็บไซต�ของทุกหน�วยงาน
3. ประสานงานและส�งข�อมูลให�แก�สถานทูตไทยประจําแต�
ละประเทศ และ/หรือองค�การระหว�างประเทศ

1. รายงานสรุปผล
ประเด็นป/ญหาและแนว
ทางการแก�ไขของแต�ละ
หน�วยงานเพื่อตอบสนอง
ต�อค�า CPI ฉบับ
ภาษาไทยและ
ต�างประเทศ 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วย
การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ฉบับภาษาไทย
และภาษาต�างประเทศ

1. ประชาชนทั้งในประเทศและ
ต�างประเทศรับรู�การดําเนินงาน
ของหน�วยงานต�อต�านการทุจริต
ในประเทศไทย
2. ประเทศไทยมีภาพลักษณ�
ด�านความโปร�งใสและปลอดการ
ทุจริต

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม เปDนโครงการต�อเนื่องเพื่อ
ทบทวนและพัฒนาการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติฯ ระยะที่
 3 และเพื่อตอบสนองต�อ
ค�า CPI เปDนประจําทุกปM

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 117 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.2 โครงการการประมวลและสังเคราะห�
องค�ความรู�ทางด�านการวิจัยการติดตาม
และประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(**ย.3 ก.2)

1,
00

0,
00

0 เพื่อชี้ให�เห็นช�องว�างของความรู� 
(Knowledge Gap) เกี่ยวกับปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการรวบรวม ประมวล
สังเคราะห�และพัฒนาองค�ความรู�ทั้ง
จากงานวิจัย บทความ สื่อต�าง ๆ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตที่
ผ�านมา อันจะนําไปสู�การผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณค�าและประโยชน�ของ
ประเทศในการเสริมจากความรู�ที่มีอยู�
แล�วและเติมเต็มองค�ความรู�ที่ขาดไป
ของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
(1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช.
 ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานผลการศึกษาและ
วิจัยการประมวลและ
สังเคราะห�องค�ความรู�
ทางด�านการวิจัยการติดตาม
และประเมินผลการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� 
เครื่องมือและนวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต
 และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชน�ในการ พัฒนา ปรับปรุง
การดําเนินงาน ของหน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร�วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 118 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.3 โครงการศึกษาการติดตามและ
ประเมินผลการนําผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชน�เพื่อการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการติดตามและประเมินผลการ
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�และการ
ติดตามประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันจะนําไปสู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
(1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช.
 ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาการ
ติดตามและประเมินผล
การนําผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชน�เพื่อการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� 
เครื่องมือและนวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว�า
ด�วยการปAองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต
 และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 119 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชน�ในการ พัฒนา 
ปรับปรุงการดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 120 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.4 โครงการศึกษาการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานด�านการปAองกันและ
ปราบปรามปรามการทุจริต 1,

00
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
00

0,
00

0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการติดตามและประเมินผลการ
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�และการ
ติดตามประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันจะนําไปสู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
(1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติ
ประกาศราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และ
ประกาศราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน 
ป.ป.ช. ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานัก
กฎหมายตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
การติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานด�าน
การปAองกันและ
ปราบปรามปรามการ
ทุจริต

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�
ในการ พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของหน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร�วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�
ส�วนตนในภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 121 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.5 โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการบูร
ณาการการปAองกันการทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐ
(**ย.4 ก.1)
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0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการติดตามและประเมินผลการ
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�และการ
ติดตามประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันจะนําไปสู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
ประเมินผลการบูรณาการ
การปAองกันการทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐ

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
กับการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช�วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยมสุจริต 
และเสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
วัฒนธรรมในการต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ใน
การ พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน 
ของหน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
 ร�วมต�านการทุจริตที่ยึดประโยชน�
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนใน
ภาคส�วนต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 122 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.6 โครงการศึกษาวิจัยประเมินผล
กระบวนการและผลลัพธ�ของภารกิจ
ปAองกันการทุจริตในสํานักงาน ป.ป.ช. 
และสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
(**ย.4 ก.2)
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0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการติดตามและประเมินผลการ
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�และการ
ติดตามประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันจะนําไปสู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน ป.ป.ช.  1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4 )คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปM
งบประมาณ 
 (1.5.1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 (1.5.2) จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานวิจัย
2.การดําเนินการวิจัย
 (2.1) ทบทวนและศึกษาข�อมูล 
 (2.2) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 1
 (2.3) ส�งรายงานความก�าวหน�า ครั้งที่ 2
 (2.4) ส�งร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
ประเมินผลกระบวนการ
และผลลัพธ�ของภารกิจ
ปAองกันการทุจริตใน
สํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด

ผลลัพธ�
1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� 
เครื่องมือและนวัตกรรมที่ช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติ
ว�าด�วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค�านิยม
สุจริต และเสริมสร�างการมีส�วน
ร�วมและวัฒนธรรมในการ
ต�อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

ผลกระทบ
1. การนําผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชน�ในการ พัฒนา 
ปรับปรุงการดําเนินงาน ของ
หน�วยงานต�างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร�วมต�านการทุจริตที่
ยึดประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตนในภาคส�วน
ต�างๆ
3. การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศไทย

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 123 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

6.2.7 โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการ
ปAองกันและปราบปรามปรามการทุจริต
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0 เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการติดตามและประเมินผลการ
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�และการ
ติดตามประเมินผลการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันจะนําไปสู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย

บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สถาบัน หรือ
หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที่มีประสบการณ�
ด�านการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตร� หรือสห
วิทยาการสาขาต�างๆ ที่
เกี่ยวข�อง

1.การสรรหาผู�รับทุนวิจัย 
 (1.1) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายเขียน TOR
 (1.2) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. พิจารณา TOR
 (1.3) คณะกรรมการส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สํานักงาน ป.ป.ช. อนุมัติ TOR
 (1.4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปMงบประมาณ 
2561
 (1.5) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขออนุมัติ
ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และขออนุมัติประกาศ
ราคากลาง
 (1.6) ประกาศรับข�อเสนอโครงการวิจัย และประกาศ
ราคากลาง
 (1.7) พิจารณาข�อเสนอโครงการวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน ป.ป.ช.
 ให�ความเห็นชอบ
 (1.8) อนุมัติและแจ�งอนุมัติทุน และส�งสํานักกฎหมาย
ตรวจสัญญา
 (1.9) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
2.การบริหารสัญญาโครงการวิจัย
 (2.1) การจัดทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย
 (2.2) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 1
 (2.3) รายงานความก�าวหน�าของการวิจัยครั้งที่ 2
 (2.4) ร�างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�
 (2.5) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�

รายงานการศึกษาวิจัย
ประเมินผลการปAองกัน
และปราบปรามปราม
การทุจริต

ผลลัพธ�

1. องค�ความรู�และงานวิจัยที่
เกี่ยวข�องกับการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ฐานข�อมูล องค�ความรู� เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ช"วยสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ชาติว"าด�วยการปCองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
3. ยกระดับจิตสํานึก ค"านิยมสุจริต 
และเสริมสร�างการมีส"วนร"วมและ
วัฒนธรรมในการต"อต�านการทุจริต
4. แนวทาง กลไก วิธีการ และ
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องเพื่อการ
ปCองกันและปราบปรามการทุจริต
ผลกระทบ

1. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�
ในการ พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ของหน"วยงานต"างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม ร"วมต�านการทุจริตที่ยึด
ประโยชน�ส"วนรวมมากกว"า
ประโยชน�ส"วนตนในภาคส"วนต"างๆ
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4. การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศไทย

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(กลยุทธ�ที่ 2)

1,
00

0,
00

0

3,
43

8,
00

0

7,
43

8,
00

0

6,
43

8,
00

0

6,
43

8,
00

0 24,752,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)



ชุดโครงการสหยุทธ�ที่ 6 "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" หน�าที่ 124 จาก 124

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

ผลลัพธ�/ผลกระทบ
หน�วยงาน
เจ�าภาพ*

ความเชื่อมโยง CPI หมายเหตุลําดับ โครงการ วัตถุประสงค� กลุ�มเป�าหมาย กระบวนการ ผลผลิต

โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�
6.0.1 โครงการกํากับ ติดตาม ชุดโครงการส

หยุทธ� "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" 57

0,
00

0

73
0,

00
0

57
0,

00
0

49
0,

00
0 1. เพื่อให�ชุดโครงการสหยุทธ�ดําเนินการ

อย�างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให�รับทราบถึงผลการดําเนินการ 
ป/ญหาอุปสรรคที่พบระหว�างการ
ดําเนินการ และแนวทางในการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการให�
ประสบผลสําเร็จ
3. รายงานผลการกํากับติดตามและ
ประเมินจะเปDนฐานข�อมูลสําหรับยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย"

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลผลิตชุดโครงการสหยุทธ�
 “กํากับ ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสหยุทธ� 
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย”

รายงานการติดตาม
ประเมินผลชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI)
 ของประเทศไทย"

นํารายงานการติดตามประเมินผล
ไปใช�ในการวางแผนเพื่อให�ชุด
โครงการดําเนินการอย�างมี
ประสิทธิภาพ

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม

6.0.2 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระดับชาติประจําปM เรื่อง การ
ยกระดับคะแนนดัชนีกรารรับรู�การทุจริต
 (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0

67
0,

00
0 1. เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการ

รับทราบถึงการดําเนินการ ป/ญหา
อุปสรรคที่พบระหว�างการดําเนินการ และ
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการให�ประสบ
ผลสําเร็จ
2. เพื่อยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตด�วยกระบวนการวิจัยประเมิน 
ตลอดจนตอบสนองต�อการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย
3. เพื่อเปDนข�อมูลพื้นฐานในการยกระดับ
การรับรู�การทุจริตของประเทศไทย

กลุ�มที่เกี่ยวข�องในชุด
โครงการสหยุทธ�ฯ ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู�

1. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM เรื่อง ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย
2. จัดทําและผลิตเอกสารรายงานผล และ Proceedings 
ของการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM เรื่อง ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย

มีการเผยแพร�ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระดับชาติ
ประจําปM เรื่อง การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ยกระดับงานวิชาการและองค�
ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม

6.0.3 โครงการประเมินผลความสําเร็จของชุด
โครงการสหยุทธ� "ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทย"

2,
02

0,
00

0

2,
02

0,
00

0

2,
02

0,
00

0

2,
02

0,
00

0 เพื่อประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย"

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินการตามชุดโครงการส
หยุทธ� "ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย"

1. ประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการ สหยุทธ� “ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย”/ 
2. เผยแพร�ผลงานวิจัยประเมินผลสําเร็จของชุดโครงการ
สหยุทธ� “ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย”

รายงานการประเมินผล
ความสําเร็จการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ข�อมูลที่ได�สามารถยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศ
ไทย

(1.) สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
(2.) สํานักงาน 
ป.ป.ท.

CPI ภาพรวม

รวมงบประมาณ
(โครงการเสริมชุดโครงการสหยุทธ�)

0
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0,
00

0

3,
42

0,
00

0

3,
26

0,
00

0

3,
18

0,
00

0 13,120,000

รวมทั้งสิ้น
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,0

00

75
,9

68
,0

00

74
,6

18
,0

00 345,412,000

*ผู�ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณโครงการ/**การส�งพลังถึงยุทธศาสตร�อื่น (สหยุทธ�) แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)


