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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าต ิแผนปฏรูิปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 : 
การบรหิารจดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ
และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนพฒันาฯฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าติ
และแผนปฏิรูป

ประเทศ

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั
ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณ

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
เป้าหมายของ

แผนงาน
บูรณาการ

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
ประเดน็ : การต่อตา้นการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

แผนปฏรูิปประเทศ
ดา้น : การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ
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 5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
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 หน่วยงาน 

 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาติ 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั
-โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ภาครฐั (0.5000 ลบ.) 
2.ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

-โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ (5.0334 ลบ.) 
3.ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
 -โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด  าเนินการกบัทรพัยส์นิของ

ผูก้ระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ที่  หรือทุจรติต่อหนา้ทีต่าม
กฎหมายฟอกเงนิ (1.4400 ลบ.) 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1.ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

-โครงการปราบปรามการทุจรติ (138.6239 ลบ.) 

ส านกันายกรฐัมนตรี 
1. กรมประชาสมัพนัธ ์

-โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (13.5704 ลบ.)
2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

-โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการป้องกนัและต่อตา้น
เพือ่ยกระดบัประสทิธิภาพการบรหิารงานภาครฐั (3.8897 ลบ.) 
3. ส านกังานทรพัยากรน ้าแหง่ชาติ
 -โครงการป้องกนัทจุรติประพฤตมิชิอบและส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

(0.9433 ลบ.) 
4.ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
 -โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ (0.5000 ลบ.)
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน

-โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (15.5562 ลบ.)
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

-โครงการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
(0.9681 ลบ.) 
กระทรวงพลงังาน 
1.กรมธุรกจิพลงังาน
 -โครงการยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการพจิารณา
อนุมตั ิอนุญาต ประกอบธุรกจิน า้มนัเชื้อเพลงิ (0.7793 ลบ.) 
กระทรวงพาณิชย ์
1.ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
-โครงการพฒันาจติส านกึและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงพาณิชย ์(1.4000 ลบ.) 
กระทรวงมหาดไทย 
1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
 -โครงการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากร

ของกระทรวงมหาดไทย (34.8714 ลบ.) 
2. กรมการปกครอง
 -โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลภาคประชาสงัคมในระดบัการปกครองทอ้งที่

(23.3038 ลบ.) 
3. กรมการพฒันาชุมชน
 -โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด (15.2418 ลบ.) 

4. กรมที่ดิน
 -โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ กรมทีด่นิ

(1.5000 ลบ.) 

กระทรวงยตุิธรรม 
1. ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม
 -โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครอง

จรยิธรรม (2.1522 ลบ.) 
กระทรวงแรงงาน 
1. ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน
 -โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ

(2.3770 ลบ.) 
กระทรวงวฒันธรรม 
1. ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
 -โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมและค่านยิมสุจรติ (0.8026 ลบ.)

2. ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)
 -โครงการส่งเสรมิเครือข่ายทางสงัคมต่อตา้นการทจุรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม 
และมติดิา้นสงัคม (3.6424 ลบ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
 -โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธิการ (5.9500 ลบ.)

2. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
 -โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา
(101.7970 ลบ.) 
3. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา
(10.8575 ลบ.) 
กระทรวงสาธารณสขุ 
1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
 -โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส (9.7019 ลบ.) 
2. กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ
 -โครงการประเมนิคุณภาพความโปร่งใส (0.6955 ลบ.)
3. กรมอนามยั
 -โครงการยกระดบัการด าเนนิงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 

และการป้องกนัการทจุรติ (1.1220 ลบ.) 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั

-โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั
(6.5000 ลบ.) 
2. ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
 - โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ (0.4734 ลบ.) 
หน่วยงานของรฐัสภา 
1.ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร
 -โครงการก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก ากบัตดิตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ทีร่ฐัใหป้ลอดจากการทจุรติ
(0.4294 ลบ.) 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1. ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
 -โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

(1.3787 ลบ.) 
2. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
-โครงการป้องกนัการทจุรติ (128.8911 ลบ.)
3. ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน
 -โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ (3.4142 ลบ.)

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.1 : ปลูกฝงัวธิคีดิ ปลุกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยส์ุจรติ แนวทางที่ 1.1.2 : ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

ตวัชี้วดั ตวัชี้วดั : ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ อยู่ในอนัดบั 1 ใน 57 และ/หรือไดค้ะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564 

แนวทางที่ 1.1.3 : ปราบปรามการทจุรติ 

ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 

 70.7877 ลา้นบาท 392.7089 ลา้นบาทงบประมาณ 145.5973 ลา้นบาท

ตวัชี้วดัที ่1 จ านวนคดทีจุรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 8 
ตวัชี้วดัที ่2 คดทีุจรติในหน่วยงานลดลง 
 -จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถ่กูชี้มลูเรื่องวนิยั (ทจุรติ) ลดลงรอ้ยละ 8
 -จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัทีถ่กูชี้มลูวา่กระท าการทจุรติลดลงรอ้ยละ 8 
ตวัชี้วดัที ่3 จ านวนคดทีจุรติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืง ลดลงรอ้ยละ 20
 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ งบประมาณปี 2564 จ านวน 609.0939 ลา้นบาท 
 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
1. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั
-โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั
(8.5150 ลบ.) 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1.ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ
 -โครงการป้องกนัการทจุริต (62.2727 ลบ.)

ตวัชี้วดัที่ 1 รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไทยมพีฤติกรรมที่ยดึม ัน่ความซื่อสตัยส์ุจริต (รอ้ยละ 48) 
ตวัชี้วดัที่ 2 รอ้ยละของประชาชนที่มวีฒันธรรม ค่านิยมสุจริต มทีศันคติและพฤติกรรมในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ (รอ้ยละ 48) 
ตวัชี้วดัที่ 3 รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 65 ของหน่วยงานทีป่ระเมนิ ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

ตวัชี้วดัที่ 1 กระบวนการด าเนินคดทีุจรติที่จ  าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกิน
กวา่กรอบเวลาปกตทิี่กฎหมายก าหนดไมเ่กนิรอ้ยละ 35          
ตวัชี้วดัที่ 2 จ านวนคดอีาญาทีห่น่วยงานไต่สวนคดทีุจรติถูกฟ้องกลบั     
ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของจ านวนคดทีี่สง่ฟ้อง 

หน่วยงาน 
เจา้ภาพ 
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