
การประชมุช้ีแจงและเตรียมการ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  
ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ชั้น 3 ส านักงาน ป.ป.ช.  

ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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ที่มาและการด าเนินการ 
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 



16 มีนาคม 2563 
จัดประชุมชี้แจงและเตรียมการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

3 

ขับเคล่ือนแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเ ด็น  การต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะท่ีผ่านมา 

การด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ประกาศใช้ 

13 ตุลาคม 61 
แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช ้

18 เมษายน 62 
สศช. เสนอความเห็นของ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย  
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพแผนแม่บท 21 

5 พฤศจิกายน 62 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นด้วย 
กับการ มอบหมายส านักงาน ป.ป.ช. 

เป็นเจ้าภาพแผนแม่บท 21 

20 พฤศจิกายน 62 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ 
การมอบหมายเจ้าภาพแผนแม่บท 

3 ธันวาคม 62 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

25 ธันวาคม 62 
ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ 

ครั้งท่ี 1/2563 

8 มกราคม 63 
Workshop การขับเคล่ือนฯ 

ครั้งท่ี 1 - 5 

15 - 21 มกราคม 63 

ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ 
ครั้งท่ี 2/2563 เพื่อพิจารณา  

ผล Workshop และ 
ร่าง แผนปฏิบัติการด้านฯ 

30 มกราคม 63 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

ครั้งท่ี 3/2563 
ท่ีประชุมมีมติให้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจง

และเตรียมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

27 กุมภาพันธ์ 63 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 
10 11 
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สาระส  าคญั 
ของยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ 



ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561  
เป็นแผนระดับที่ 1  
มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
    ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1 ด้านความมั่นคง  
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
   ต่อสิ่งแวดล้อม  
6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
   การบริหารจัดการภาครัฐ            

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580)  

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว.... 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 

มาตรา 65  

....เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช ้
บังคับได้และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมหีน้าท่ี 
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ.... 

มาตรา 5 

ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ  

พ.ศ. 2560  
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ก าหนดให้  

เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  
ใหค้ณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท า 
แผนแม่บท ... แผนแม่บทท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพัน 
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น.... 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ  

พ.ศ. 2560  

มาตรา 10  

...กรณีท่ีหน่วยงานไม่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
เพื่อด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

มาตรา 26 

ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561-2580)  

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562   
เป็นแผนระดับที่ 2 
     คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้มีการจัดท าแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น 
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่  แผนระดับต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายตามที่ก าหนด  
      
          มีจ านวนทั้งสิ้น 

โดยเป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถน าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบัติ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

23 แผนแม่บท 

6 

โดยแผนแม่บทที่มีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. คือ  
(21) ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  

ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ  
มีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ของประเทศไทยอยูใ่นอับดับ 1 ใน 20 หรือมีค่าคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. 2576 – 2580  
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ปี 60 61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่ต่ ากว่า  
50 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 
 57 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 
62 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
73 คะแนน 

37 คะแนน 

อันดับ 

ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน ดังน้ี  ค่าเป้าหมาย :  

ปี 62 
 อันดับที่ 101/36 คะแนน 

 

แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

แผนย่อยการปราบปรามการทจุรติ  

แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 

และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
3)  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็น 

แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
4)  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม การทุจริต 
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาการจดัการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580)  

ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 61-65 66-70 71-75 76-80 

1. ประชาชน 
 มีวัฒนธรรมและ   
 พฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ  
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
85คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
85 คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
90 คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
90 คะแนนขึ้นไป 

2. คดีทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

 
ลดลงร้อยละ 10 

 
ลดลงร้อยละ 50 

 
ลดลงร้อยละ 70 

 
ลดลงร้อยละ 80 

- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
      ที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 10 ลดลง 
ร้อยละ 50 

ลดลง 
ร้อยละ 70 

ลดลง 
ร้อยละ 80 

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90 

แผนย่อยการป้องกันและประพฤติมชิอบ 

มุ่งการพัฒนา “คน” เน้นการปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งการพัฒนา “ระบบ”  

ใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ต่อต้านการทุจริต  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช ้
เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

กลุ่มเด็กและเยาวชน  ปลูกฝังจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
กลุ่มประชาชนท่ัวไป สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สร้างธรรมาภิบาล แยกแยะเรื่องส่วนตัว 

กลุ่มนักการเมือง พัฒนาและยกระดับจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580)  

ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ  (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 61-65 66-70 71-75 76-80 

การด าเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้อง 
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

แผนย่อยการปราบปรามการทจุริต 

มุ่งเน้น “เพิม่ประสิทธิภาพ” การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกทีเ่กี่ยวข้อง  
ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี การยึด อายัดทรัพย์สิน การลงโทษให้มีความรวดเร็ว  
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

มุ่งเน้นปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริต “เข้าสู่ระบบดิจิทัล” 
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมลู
ระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย 

มุ่งเน้น “พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ”  
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรในระดับนานาชาติ 



แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ  
กับ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับ 2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒๑) ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกัน 
และปราบปราม 

การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายที่ 9  
เสริมสร้างความม่ันคง 

ของชาติจากภัย 
การทุจริต 

แผนระดับ 3 
ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการปราบปราม 
การทุจริต 

10 



                              

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายที่ 2.3 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 1 ใน 43 /ไม่ต่่ากว่า 57 คะแนน 1 ใน 32 /ไม่ต่่ากว่า 62 คะแนน 1 ใน 20 /ไม่ต่่ากว่า 73 คะแนน 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

 ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  
     มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
     และประพฤติมิชอบ 

 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- จ านวนข้อรอ้งเรยีนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถกูชีมู้ลเรือ่งวินยั(ทุจรติ) 

   - จ านวนข้อร้องเรียนเจา้หน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีมู้ลว่า
กระท าการทุจริต 

 จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่ง 
     ทางการเมือง 

1.การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อย  2.การปราบปรามการทุจริต 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
   ซื่อสัตย์สุจริต 

เป้าหมาย 
แผนย่อย 

2.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเปน็ต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนคดีอาญาที่หนว่ยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

61-65  66-70 71-75  76-80 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน 

ขึ้นไป) 

61-65 66-70 71-75 76-80 
ลดลง 
ร้อยละ 

10 
ลดลง 

ร้อยละ 50 
ลดลง 
ร้อยละ 

70 
ลดลง 
ร้อยละ 

80 

61-65 66-70 71-75 76-80 
ลดลง 
ร้อยละ 

10 
ลดลง 
ร้อยละ 

50 
ลดลง 
ร้อยละ 

70 
ลดลง 
ร้อยละ 

80 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ลดลง 
ร้อยละ 

10 
ลดลง 
ร้อยละ 

50 
ลดลง 
ร้อยละ 

70 
ลดลง 
ร้อยละ 

80 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ลดลง 
ร้อยละ 

25 
ลดลง 
ร้อยละ 

50 
ลดลง 
ร้อยละ 

80 
ลดลง 
ร้อยละ 

90 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 25 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

61-65 66-70 71-75 76-80 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 

ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

ของจ านวน
คดีที่ส่งฟ้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
11 



12 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

BF (TI) EIU GI IMD PRS WEF WJP VDEM PERC 

สินบน 
การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ 
การตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

นโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

ความโปร่งใส 
ในระบบงบประมาณ 

ทัศนคติและพฤติกรรมของ 
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

คุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ 

การด าเนินคดี 
ตามกรอบระยะเวลา 
ถูกฟ้องกลับ 

จ านวนคดีทุจริต 
ภาพรวม 
รายหน่วยงานที่ถูกชี้มลูวินัย 
รายหน่วยงานที่ถูกชี้มลูทุจริต 
ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง 
  

Corruption Perceptions Index: CPI 

ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติการ ร่าง 

12 
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พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2560 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วดัตาม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น 21  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

หมายเหตุ: ในปี พ.ศ. 2538 – 2554 เป็นระบบคะแนน 1 – 10 ส่วนปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เป็นระบบคะแนน 1 - 100 

27.9 
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พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580  



ค่าเป้าหมาย ปี 61-65 ดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต 

2.  ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

3.  ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

2.1  จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 

2.2  จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 

2.2.2  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครฐัท่ีถกูช้ีมูล 
ว่ากระท าการทุจรติ 

2.3  จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
   ซื่อสัตย์สุจริต 

2.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

1. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเปน็ต้องขอขยาย 
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

2.  จ านวนคดีอาญาที่หนว่ยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

63 64 65 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 

63 64 65 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 

63 64 65 
ร้อยละ 70 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 
ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 10 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 10 

63 64 65 

ลดลงร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 10 

63 64 65 
ลดลงร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 25 

63 64 65 

ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 35 ไม่เกินร้อยละ 25 

63 64 65 

ไม่เกินร้อยละ 6 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจ านวนคดี 

ที่ส่งฟ้อง 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

2.2.1  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครฐัท่ีถกูช้ีมูล 
         เรื่องวินัย(ทุจริต) 
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ค่าเป้าหมาย ปี 61-65 ดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
   ซื่อสัตย์สุจริต 

2.คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ี 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกการปราบปราม    
การทุจริต 

2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรูด้้าน           
การปราบปรามการทุจริต 

15 
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การขบัเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

ขับเคลื่อนโดยใช้ความร่วมมือร่วมใจ(Collaboration) ในรูปแบบ  



กลไกบริหารขับเคลื่อนและการติดตามประเมนิผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2563 – 2565)  

 
การขับเคลื่อน การติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ 

(ศปท. 38 หน่วย) เอกชน และประชาชน 

หน้าที ่
1) พิจารณาแผนแม่บทที่เก่ียวข้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) พิจารณาให้ความเห็นแผนปฏิบัติการด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หน้าที่ 
1) ประสานพลังความร่วมมือจากทกุภาคส่วน ในการน า
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไปสู่การปฏิบัติ 
2) จัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
เหมาะสมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ด้านฯ ของหน่วยงาน ทั้งในระดับแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ที่มีส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 
1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
2. ประเมินผลส าเร็จระดบัโครงการและภาพรวมรายปี 
 

ระยะที่ 1 ก่อนการน าแผนไปปฏิบัติ 
พิจารณาทบทวนความสอดคล้องและความเชือ่มโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ

ด้านฯ กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการด าเนินงานใหส้ าเร็จ  
ระยะที่ 2 ขณะด าเนินการตามแผน 
รับทราบผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ อุปสรรคปัญหา ระหว่างการ

ด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนนิงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้อยา่งมปีระสิทธภิาพ  

ระยะที่ 3 ภายหลังการน าแผนปฏิบัติ 
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบถึงผลการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านฯ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขปญัหา รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านฯ ตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบนั  

 

 

แผนงานบูรณาการ ระบบ e-MENSCR 

ขับเคลื่อนโดยใช้ 
ความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) 
 ในรปูแบบ Orchestra Model 
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พฤติกรรมเด็ก 
และเยาวชน 
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• ส านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงกาอุดมศึกษาฯ 
• กระทรวงมหาดไทย 
• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แผนย่อย 
การปอ้งกนั 
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย 
การปราบปราม
การทจุริต 

ทัศนคติและพฤติกรรม 
ประชาชน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
หน่วยงานภาครัฐ 

คดีทุจริตลดลง 

• ส านักงาน ป.ป.ช. 
• กระทรวงมหาดไทย 
• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ส านักงาน ป.ป.ช. 
• ส านักงาน ป.ป.ท. 
• หน่วยงานภาครัฐ  
    ทุกหน่วยงาน 

 

• ส านักงาน ป.ป.ช. 
• ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
• หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 

(เรื่องวินัยทุจริต) 

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขยายระยะเวลา 
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับ 

• ส านักงาน ป.ป.ช.  
• ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

• ส านักงาน ป.ป.ช. 
• ส านักงาน ป.ป.ท. 
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
• ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

ร่วมกับทกุหน่วยงาน 
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2.คดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบลดลง 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาที่ ... 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ     
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

แนวทางการพัฒนาที่ ... 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

โครงการ..... 
งบประมาณ..... 
หน่วยงาน.... 

โครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการ  
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ ..... ตัวช้ีวัดที่ ..... 

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
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ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมผา่น 

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) 
 เป็นระบบที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานผ่านแผนงาน 
โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
 โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลโครงการและการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

eMENSCR 



ค่าเป้าหมาย ปี 61-65 ดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่่ากว่า 50 คะแนน 

                  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
   ซื่อสัตย์สุจริต 

2.คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดการประเมินผลตามตัวช้ีวัด  
ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ (2563 – 2565) 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

แบบประเมินพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนฯ 
• กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและเยาวชน (20 ล้านคน) 
• หน่วยประเมิน: รายสถานศึกษา (50,000 แห่ง) 
• ปี 63 – 3,000 แห่ง 
• ปี 64 – ร้อยละ 50 ของสถานศึกษา 
• ปี 65 – ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 
• หน่วยงาน: ป.ป.ช. / ก.ศึกษาธิการ 

2.  ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ 

แบบประเมินทัศนคติและพฤติกรรมประชาชนกลุ่มป้า
หมาย: ประชาชนท่ัวไป (65 ล้านคน) 
• หน่วยประเมิน: รายจังหวัด (76) /อ าเภอ (878) /

ต าบล (7,255)/หมู่บ้าน (75,032) 
• ปี 63 – เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 
• ปี 64 – หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ 
• ปี 65 – ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
• หน่วยงาน: ป.ป.ช. / ก.มหาดไทย 

2.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 
     คดีทุจริตในภาพรวม หมายถึง ข้อมูลรวมของตัวช้ีวัดที่ 
2.2 และตัวช้ีวัดที่ 2.3 

2.2  จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
• เป็นเรื่องที่มีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ประเมิน 
• เปรียบเทียบสถิติของปีงบประมาณที่ประเมินกบั

ปีงบประมาณก่อนหน้า 
2.2.1  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหนา้ท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
         เร่ืองวินัย (ทุจริต) 
สถิติเร่ืองวินัยของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
• ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูลความผิดเรือ่ง

วินัย (ทุจริต) หมายถึง เรื่องที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่ง
แต่งตั้งให้สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที ่

2.2.2  จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหนา้ท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
ว่ากระท าการทุจริต 

สถิติคดีส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท./DSI/สตช. 
• ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการ

ทุจริต หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตมีการ
ช้ีมูลว่ากระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีหรอืทุจรติต่อหน้าที่ 

2.3  จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สถิติคดีส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท./DSI/สตช. 
• คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายถึง 

คดีที่เกี่ยวข้องกับ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นฯ 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ ITA 
แบบประเมิน ITA 
• กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ (8,300 แห่ง) 
• หน่วยประเมิน: ทุกหน่วยงาน 
• หน่วยงาน: ป.ป.ช. / ป.ป.ท. / หน่วยงานภาครัฐ 

1. กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยาย 
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด 

สถิติคดีส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท./DSI/สตช. 
• เป็นคดีที่มีเหตุเกิดข้ึนในปีงบประมาณท่ีประเมิน 
• เปรียบเทียบสถิติของปีงบประมาณทีป่ระเมินกบั

ปีงบประมาณก่อนหน้า 

2. จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
สถิติคดีส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท./DSI/สตช. 
• การถูกฟ้องกลับ หมายถึง เมื่อหน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตส่ง

เรื่องฟ้องไปยังศาลในคดีอาญาแล้ว ศาลพิจารณายกฟ้อง 
หน่วยงานจึงอาจมีการฟ้องกลับได้ 

• เป็นคดีที่มีการฟ้องกลับในปีงบประมาณท่ีประเมิน 
• เปรียบเทียบสถิติของปีงบประมาณที่ประเมินกบั

ปีงบประมาณก่อนหน้า 
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ประเด็นเพือ่พจิารณา 
 

1   ตรวจสอบบทบาทการขับเคลื่อน 
2   ตรวจสอบโครงการด าเนินการ 
3   ประเด็นซักถาม 



23 

Q & A 


