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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดพังงา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพังงา (ศปท.จ.พง.)
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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายสาคัญ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก ออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่ว นรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
และเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ปูองกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุ จริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดกา รลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงข องประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการห นึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจ ริตนั้น เป็ นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสั งคมไทยในห้ ว งเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา แล ะการแสดงออกซึ่งเจตจานง
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่ง ใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งใน ส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้าง
สังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองใ นระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ปูองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้เข้ามามีอานาจในการปกครอง
บ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โ ดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมี ความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
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กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกั บ
การแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจาก
การใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินต ามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ
และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง จาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือใ นการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามี
หลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการ
ที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกัน
การทุจริ ตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย ( Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มี การเอื้อประโยชน์กัน
ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้ งของนักการเมือง เป็นต้น และ
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
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8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝุายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว ทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการปูองกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการปูองกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ การปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบป ราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปูองกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสั งคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United
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Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์
นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการ อย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกั บสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ย กระดับ คะแนนดัช นีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ การจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรั บรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภ าคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่ งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
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ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
สาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรั ฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิช อบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โ ดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ ส านั กงานคณะกรรมการปู องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในภาครั ฐ ดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่น ใด เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อ เท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1. ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพังงา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1.ส่ งเสริ มการบริ หารกิ จ กา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การบ ริ ก าร
สาธารณะได้ รวดเร็ ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้ น ตอนที่ แ น่ น อน ระยะเวลาด าเนิ น การที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. การควบคุม กากับ ดูแล การจั ดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนับสนุนให้มี จังหวัดใสสะอาด
อ าเภอใสสะอาด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบปูองกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก ร
ภาคเอกชน และเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช.

2.ปู อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างเข้มข้น
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพังงา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

คน

60

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

0.0450

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

0.0450 ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเปูาหมายที่
กาหนด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

เครือข่าย
อุตสาหกรรมมีส่วน
ร่วมในการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต และรณรงค์
ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

0.0450

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.
อุตสาหกรรม
จ.พังงา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม
ร่วมเป็นเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต

คน

80

0.5500

2 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต

คน

35

0.3481

บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

0.5500 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมโครงการร่วม
เป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
0.3481 ร้อยละ ๑๐๐ ของ

เกิดเครือข่ายในการ
เฝูาระวังและ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรม ได้ผลิตและ กลุ่มเปูาหมายรับทราบ
เผยแพร่ตามแผนงานที่ เข้าใจและร่วมต่อต้าน
กาหนด
การทุจริต

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

0.5500

0.3481

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จ.พังงา
สนง.
ประชาสัมพันธ์
จ.พังงา
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3 พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เฝูาระวัง
และต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

คน

200

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

0.1403

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

0.1403 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 มีความรู้เพื่อใช้
เฝูาระวังและต่อต้าน
การทุจริต

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความตระหนัก
และร่วมเป็น
เครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

0.1403

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงาน
จังหวัดพังงา
ศปท.จ.พังงา

2. งบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กิจกรรมบูรณาการระหว่างส่วนราชการ
หน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดพังงา ประจาปี
2561
2 การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการ
สอดส่อง เสนอแนะ ส่งเสริมการ

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

เล่ม

1

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รอจัดสรร
จาก
ส่วนกลาง

รอจัดสรร
จาก
ส่วนกลาง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ความสาเร็จของ
การจัดทาแผนปฏิบัติ
การฯ จังหวัดพังงา
ประจาปี 2561

ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
สอดส่องฯ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

มีกรอบแนวทาง
ดาเนินงาน
ขับเคลื่อนด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัด
ประจาปี 2561

/

/

/

/

สานักงาน
จ.พังงา
ศปท.จ.พังงา

มีการบริหาร
ราชการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

/

/

/

/

กธจ.พังงา

บุคลการได้รับ
ความรู้ด้านการ
ปูองกันทุจริต

/

/

/

/

สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น จ.พังงา

รวม

ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

3 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ด้าน
การปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ

ครั้ง/ปี 12/1

ไม่ใช้
จานวนครั้งของการ
งบประมาณ ประชาสัมพันธ์/การ
ประชุม/การนาไป
เป็นเครื่องมือการ
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและความเข้าใจเรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อน

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเมิน

คน

ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอเกาะยาว
5 สอดแทรกความรู้ ปลูกจิตสานึก คน
ให้นักศึกษาในการพบกลุ่มแต่
ละครั้ง
6 เสริมสร้างจริยธรรม ข้าราชการ ครั้ง
และเจ้าหน้าที่ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพังงา
7 เสริมสร้างความรูเ้ กี่ยวกับ

ผลลัพธ์

รวม

1.ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
ความรู้ด้านการปูองกันการทุจริต
2.ประชุมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
บุคลากร
3.ผู้บังคับบัญชาขับเคลื่อนวินัย
และการรักษาวินัยตามพันธ
สัญญาโดยใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
แต่ละรอบการประเมิน
4 รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

คน

6

ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

เจ้าหน้าที่ กศน.มี
จิตสานึกคุณธรรม
จริยธรรม

/

/

/

/

กศน.จ.พังงา/
กศน.อ.เกาะยาว

122

ไม่ใช้
จานวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

นักศึกษามีจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม

/

/

/

/

กศน.จ.พังงา/
กศน.อ.เกาะยาว

1

9

0.0050

0.0050

ร้อยละ 60 ของ
จานวนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านการอบรม
ไม่ใช้
ร้อยละของข้าราชการ
งบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับทราบ
ข้อควรประพฤติและ
ปฏิบัติ และประมวล
จริยธรรม

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ
โปร่งใส

สนง.พัฒนาชุมชน
จ.พังงา

0.0050

/

/

/

/

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน จ.พังงา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 ฝีกอบรม/จัดประชุมถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
เสริมสร้างค่านิยมสุจริตให้แก่
บุคลากรสังกัด อปท.
2 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี 2560

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
โครงการ 1/1
/ปี

ครั้ง

1

3 ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม
ภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมจังหวัดพังงา

ภารกิจ

5

4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของข้าราชการและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ

70

5 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ สนง.ทสจ.พังงา
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ

70

ครั้ง

1

6 เข้าวัดปฏิบัติธรรม

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

รวม

ไม่ใช้
จานวนโครงการ
งบประมาณ

รอแจ้ง
จัดสรรจาก
ส่วนกลาง

ผลลัพธ์
บุคลากร อปท.
ได้รับความรู้ด้าน
การปูองกันทุจริต

ไม่ใช้
ความสาเร็จของการ มีข้าราชการ
งบประมาณ คัดเลือกข้าราชการพล พลเรือนดีเด่นระดับ
เรือนดีเด่น 4 กลุ่ม
จังหวัดและ
ระดับประเทศ
ความสาเร็จการ
มีการดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
ตามภารกิจ 5
ภารกิจของกลุ่มงาน ภารกิจ
คุ้มครองจริยธรรม
ไม่ใช้
ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
งบประมาณ จานวนบุคลากรที่
ด้วยความซื่อสัตย์
รับทราบเกี่ยวกับ
สุจริต ประพฤติตน
ประมวลจริยธรรม
ตามหลักคุณธรรม
และผลประโยชน์ทับ จริยธรรม
ซ้อน
ไม่ใช้
ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
งบประมาณ จานวนบุคลากรที่
ด้วยความซื่อสัตย์
รับทราบเกี่ยวกับ
สุจริต ประพฤติตน
ประมวลจริยธรรม
ตามหลักคุณธรรม
และผลประโยชน์ทับ จริยธรรม
ซ้อน
ไม่ใช้
จานวนครั้งที่ออก
การมีส่วนร่วมจาก
งบประมาณ ดาเนินการ
ทุกภาคส่วนในการ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น จ.พังงา

สนจ.พังงา

/

/

/

/

สนจ.พังงา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา
สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา
ที่ทาการ
ปกครอง

22
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ต่อต้านการทุจริต
7 กศน.ต่อต้านการทุจริต
- อบรมให้ความรู้ปลูกฝัง หลัก
ความพอเพียง ความเป็นพลเมืองดี
มีจิตสาธารณะ ระยะเวลา 1 วัน

คน

90

0.0120

8 อบรมหน้าเสาธงเพื่อกลอ่มเกลาให้ คน/ครั้ง 24/1
มีจิตสานึกต้านทุจริต
9 ปฏิบัติธรรมของข้าราชการ
คน
สานักงานที่ดินจังหวัดพังงา/
สาขา/อาเภอ
-จัดให้มีกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติ
ธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิต
ภาวนา ดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
โครงการ
10 เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
-สภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม
ในพื้นที่เกี่ยวกับการปูองกัน/
ต่อต้านการทุกจริต โดยรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
สนง.พมจ.

46

8

0.0120

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ หลัก
ความพอเพียง การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดี มีจิตสาธารณะ
ไม่ใช้
บุคคลากรมีจิตสานึก
งบประมาณ ต้านทุจริต
ไม่ใช้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของ
ข้าราชการฯ ทั้งหมด

0.0996

0.0996

ระดับความสาเร็จของ
สภาเด็กและเยาวชน
ในการดาเนินการ
โครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด

อ.เมือง

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ความพอเพียง
ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี มีจิต
สาธารณะ

/

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับทุจริตใน
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมมีจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม

/

1)เด็กและเยาวชนมี
จิตสานึกค่านิยมใน
เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตและการทุจริต
คอรัปชั่น
2)สภาเด็กและ
เยาวชนมี
กระบวนการคิดที่ดี
มีความเป็นจิตอาสา
และได้ทากิจกรรม
ดีๆ ให้กับสังคมได้”

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

กศน.
จ.พังงา/
กศน.อ.เมือง

ตรวจคน
เข้าเมือง
จ.พังงา
สนง.ที่ดิน
จ.พังงา

0.0348 0.0348 0.0300 สนง.พัฒนา

สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ จ.พังงา

23
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ
ครั้ง/ปี

11 เสริมสร้างปลูกและปลุกจิตสานึก
ให้เจ้าหน้าที่เรือนจาปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ค่านิยม
รายละเอียด กิจกรรมทาบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา และนิมนต์
พระคุณเจ้าบรรยายธรรม เช่น วัน
อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ฯลฯ
ช่องทาง
12 จัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์
และสิ่งพิมพ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต
รายละเอียด เผยแพร่สิ่งพิมพ์ เช่น
แผ่นพับ ดีวีดี ที่ได้รับจาก ส.ป.ก.
แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่นาไปศึกษา
พร้อมทั้งติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน
คน
13 ให้ความรู้ ปลุกจิตสานึก ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับบุคลากรในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

14 เสริมสร้างธรรมาภิบาล

ปูองกันและลดความเสี่ยงใน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
กิจกรรม : จัดส่งข้าราชการ
ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม

คน

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2/1

ไม่ใช้
ความสาเร็จของการ
งบประมาณ พัฒนาคุณภาพด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

/

/

/

/

เรือนจา
อ.ตะกั่วปุา

4

ไม่ใช้
จานวนช่องทางการ
งบประมาณ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ข่าวสารเพื่อสร้างการ
รับรู้และเข้าในในการ
ต่อต้านการทุจริต

/

/

/

/

สนง.การปฏิรูป
ที่ดิน จ.พังงา

150

0.1000

2

0.0094

0.0094

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม บุคลากรมีจิตสานึก
ประชุม มีความรู้ และมี คุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึกในการปูองกัน
ความโปร่งใส
ปราบปรามการทุจริต
สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรได้

0.1000

สนง.
สาธารณสุข
จ.พังงา

ข้าราชการ
ได้เข้าร่วม
โครงการ
จานวน 2 คน

0.0094

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน จ.พังงา

ข้าราชการมี
จิตสานึก
ด้านคุณธรรม
ค่านิยมที่ดี

24
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 เสริ ม สร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร
ในสังกัด
-โดยกาหนดจัดกิจกรรมเพื่อการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ เช่น การ
ประชุมชี้แจง การส่งเข้ารับการ
อบรม ส่งเสริมการปฏิบัติการยก
ย่ อ ง บุ ค ล า ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในหน่วยงาน
2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตา มห ลั ก ป รั ช ญา เ ศร ษฐ กิ จ
พอเพียง
1)ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)ถ่ า ยทอดพระบรมราโชวาท
เป็นหลักปฏิบัติงาน
3)รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น ใ ช้ วั ส ดุ
ส านั ก งานอย่ า งประหยั ด และ
คุ้มค่า
4)รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ลด ละ เลิ ก อบายมุ ข สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
กิจกรรม 3/1
/ปี

ครั้ง

2

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ไม่ใช้
จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม มี ก า ร พั ฒ นา ง า น
งบประมาณ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ปูองกันทุจริต
ความรู้

/

/

/

/

สนง.ส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น
จ.พังงา

ไม่ใช้
จานวนครั้งในการจัด บุคลากรนาเอาหลัก
งบประมาณ กิจกรรมให้ความรู้
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปปรั บ ใช้
ในการดารงชีวิต

/

/

/

/

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา

รวม

25
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

3 พัฒนาหมู่บ้ านต้ นแบบตามแนว ครั้ง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบ
บูรณาการ
-จัดประชุมให้ความรู้แนวทางการ
ดาเนินงาน
4 จัดกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่
ครัง้ /
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ราย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาสัมพันธ์สื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรใน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พังงา
5 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การประชุมประจาเดือนของ
สานักงานฯ

6 พอมีพอกิน
รายละเอียด ส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 กศน.สถานศึกษาพอเพียง
-เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
เน้นให้สมาชิกในองค์กรและผู้
รับบริการทุกระดับช่วงวัยมี
ระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตต่อ

ครั้ง

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2/20

0.0010

จานวนครั้งที่ออก
ดาเนินการ

การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต

บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ส า นั ก ง า น
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
พั ง งา รั บ ทราบหลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ความรู้ฯ ร้อย
ละ 90 ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด
ไม่ใช้
ข้ า ร า ช ก า ร
งบประมาณ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
สานัก งานจัด หางาน
จั ง ห วั ด พั ง ง า
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
90
ไม่ใช้
ระดับความสาเร็จ
งบประมาณ ของกระบวนการ
ปรับกระบวนคิด

12

240

ผลลัพธ์

รวม

1

คน/ 14/1
แผนงาน

คน

ตัวชี้วัด

0.0336

0.0336

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนักถึงอันตราย

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

บุ ค ล า ก ร ข อ ง มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
หลั ก ปรั ชญา ขอ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และสามารถน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน

0.0005 0.0005

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
ปกครอง
อ.เมือง
สนง.
อุตสาหกรรม
จ.พังงา

ข้ า ร า ช ก า ร
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ส า นั ก ง า น
จั ด หางานจั ง หวั ด
พั ง ง า เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 90

/

/

/

/

สนง.จัดหางาน
จ.พังงา

เจ้าหน้าที่สามารถ
นาความรูไ้ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

/

/

/

/

นิคมสร้าง
ตนเองท้าย
เหมือง จ.พังงา

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้า
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนัก

0.0168 0.0168

กศน.จ.พังงา/
กศน.อ.ทับปุด

26
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการทุจริตและปลุกฝังการ
ดาเนินชีวิตตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
กระบวนการให้มีความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของครู นักศึกษา
ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย
8 การเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.
9 นาเสนอทีประชุมประจาเดือน
สนง.พมจ.
9 แจ้งเวียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือนให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบ
รายละเอียด แจ้งเวียนแผ่นพับ
หนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พระบรมราโชวาท ให้บุคลากรใน
สังกัด
10 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรให้ประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในวัน
ประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

4

ครั้ง

12

คน

12

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ที่สังคมจะได้รับจาก
การทุจริตมีจิตสานึก
สาธารณะในฐานะ
พลเมืองดี

ถึงอันตรายที่สังคม
จะได้รับจากการ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทุจริตมีจติ สานึกต่อ
สาธารณะในฐานะ
พลเมืองดี

ไม่ใช้
จานวนครั้งที่นาเสนอ
งบประมาณ ประเด็นข้อคิดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
สุจริต ความพอเพียง
ไม่ใช้
จานวนครั้งที่แจ้งเวียน
งบประมาณ

บุคลาการสานักงาน
ได้นาข้อคิดจากพระ
บรมราชวาทฯ นาไป
ถือปฏิบัติ สามารถ
ปูองกันการทุจริตได้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้
รับทราบและนาไปใช้
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน

/

/

/

/

สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ จ.พังงา

/

/

/

/

สนง.การปฏิรูป
ที่ดิน จ.พังงา

ไม่ใช้
บุคลากรใน
งบประมาณ สังกัดน้อมนา
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
อย่างเหมาะสม

บุคลากรมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น

/

/

/

/

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน จ.พังงา

27
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civil Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

1 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ คน
ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม
1)สัมมนาสร้างเครือข่ายสื่อ
2)กิจกรรมถ่ายทอดเสียงการ
สัมมนาเครือข่าย
3)ผลิตสปอต 2 ภาษา(กลาง/
ถิ่น)
4)เผยแพร่สปอต
5)บทความการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านทุจริต ทาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จานวน 3
ฉบับ
6)ผลิตสปอตทีวี 1 ตัว
7)เผยแพร่สปอตทางทีวีภูเก็ตทั้งปี
8)ผลิตรายการอันดามันทอร์ค
ทีวีภูเก็ต ความยาว 30 นาที
จานวน 1 ครั้ง
2 สร้า งความเข้มแข็งของการบูรณา กิจกรรม
การความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม ใน
การต่อต้านทุจริต
รายละเอี ย ด เป็ น การเพิ่ ม องค์
ความรู้ ด้า นการต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ให้ แ ก่ ภ า คี เ ครื อ ข่ ายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของหน่วยงานควบคู่ไปกับ
การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รวม

35

0.0911

0.0911

5

รอแจ้ง
จัดสรรจาก
ส่วนกลาง

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

กลุ่มเปูาหมาย
รับทราบ เข้าใจและ
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต

จานวนกิจ กรรมที่เปิ ด ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย มี
โอกาสให้ประชาชนเข้า ความรู้ ความเข้าใจใน
มามีส่วนร่วม
สาระส าคัญ เกี่ย วกั บ
การต่อต้านการทุจริต
และแจ้งเบาะแสหาก
พบการกระทาผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จ.พังงา

0.0911

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

/

/

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา

28
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

3 ศู น ย์ ด า ร ง ธ ร ร ม อ า เ ภ อ ยิ้ ม ครั้ง
เคลื่อนที่
-ออกหน่วยบริก ารเคลื่อนที่ของ
อ าเภอ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ ง
ทุก ข์ รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ
หน่วยงาน
4 พัฒนาชุมชนใสสะอาด
(ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใส
ของหน่วยงาน)

ปริมาณ
งาน

1

1

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รวม

0.0400

0.0400

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.0100 0.0200 0.0100 ที่ทาการ
ปกครอง
อ.เมือง

หน่วยงานดาเนินการ หน่วยงานไม่มีเรื่ อ ง
ไม่ใช้
งบประมาณ ต า ม ม า ต ร ก า ร ร้องเรียนการทุจริต
ใสสะอาดครบ 5 มิติ
มิ ติ ที่ 1 ด้ า นบทบาท
ผู้ บ ริ ห ารและควา ม
พ ย า ย า ม ริ เ ริ่ ม ข อ ง
หน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส
มิติที่ 2
ด้ า น ค ว า ม เ ปิ ด เ ผ ย
ข้อมูล
มิติที่ 3
ด้านการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
มิติที่ 4
ด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ 5
ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
สถานที่ทางาน
(กิจกรรม 5 ส)

/

/

/

/

สนง.พัฒนา
ชุมชน จ.พังงา

29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 การจัดทาระบบควบคุมภายใน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

5

2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาทภารกิจ ช่องทาง

4

ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กาหนด จานวน 4 ช่องทาง
ประกอบด้วย
1.เว็บไซต์สานักงาน
2.เอกสารแผ่นพับ
3.การออกบูธ/จัดนิทรรศการ
4.ปูายประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

0.0100

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนครั้งในการ
ประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายใน

0.0100

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

สานักงานมีความ
โปร่งใส ไม่มี
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

/

/

/

/

จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

บุคคลภายนอกมี
การรับรู้ภารกิจงาน
ของหน่วยงาน
เข้าใจกระบวนการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน

/

/

/

/

ความเสี่ยงด้านการ
จั ด ระบบแรงงาน
ต่างด้าวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน

/

/

/

/

สนง.จัดหา
งาน จ.พังงา

/

/

/

/

กศน.จ.พังงา/
กศน.อ.เมือง

รวม

3 จัดประชุมกาหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการ
จัดระบบแรงงงาน ต่างด้าว

ครั้ง

12

ไม่ใช้
ร้อยละการผิดพลาด
งบประมาณ จากการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการจั ด ระบบ
แรงงานต่ า งด้ า ว ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5

4 บริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

คน

122

ไม่ใช้
- เชิงปริมาณ
งบประมาณ มีการวางระบบการ

สถานศึกษามี
ผลสาเร็จในการ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง
รายงานผล ปีละ 1 ครั้ง ระดับดีขึ้นไป
-เชิงคุณภาพสถานศึกษา
มีผลสาเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงระดับ
ดีขึ้นไป

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา
สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา

30
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5 จัดทาประกาศขั้นตอนการแล้ว
เสร็จของงานต่าง ๆ ให้ผู้ติดต่อ
ราชการได้รับทราบ
รายละเอียด มีการจัดทาและติด
ประกาศขั้นตอนการแล้วเสร็จ
ของงานต่าง ๆ ติดประกาศไว้ให้
เห็นชัดเจน
6 รณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาลรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารความรู้เกีย่ วกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และความโปร่งใส

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

จุด

5

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครั้ง

6

ไม่ใช้
ร้อยละ 80 บุคลากร
งบประมาณ ในสังกัดฯได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน

บูรณาการ

งบปกติ

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ผู้รับบริการได้รับ
บริการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

/

/

/

/

สนง.การ
ปฏิรูปที่ดิน
จ.พังงา

บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

/

/

/

/

สนง.
สาธารณสุข
จ.พังงา

รวม

จานวนจุดประกาศ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานคลินิก
ปรึกษาปัญหากฎหมายท้องถิ่นและ
การประชาสัมพันธ์ข่องทางร้องทุกข์
ร้องเรียนหน่วยงานและอปท.ให้
เข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลาย
ผ่านกิจกรรม
1.การรับบริการให้คาปรึกษา ณ
คลินิกกฎหมายและช่องทาง
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ
2.เรื่องร้องทุกร้องเรียนเป็นหนังสือ
จากหน่วยงานอื่นๆ

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

คน/
เดือน

40/1

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

จานวนผู้รับ
คาปรึกษา/บริการ

อปท.มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพิ่มขึ้น

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น จ.พังงา

31
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลางทางประกาศ เว็บไซต์
3 พั ฒ นาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ
-จัดทาคู่มือประชาชน
4 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
5 จัดทาช่องทางการร้องเรียนแจ้ง
เบาะแสข้อมูลด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านทางกล่องรับ
ฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ปูายรับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์
www.doe.go.th/ phangnga
และApplication Line
6 ช่วยกันตรวจสอบ
รายละเอียด การจัดทาแผนการ
ควบคุมภายใน

ครั้ง

1

คู่มือ

1

7 ทันสมัย ทันใจ
รายละเอียด จัดทา Facebook
และ Line ของหน่วยงาน

แผนงาน

1

คน

15

8 ราชการใสสะอาด
-เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ
จัดระบบการจัดการศึกษาและการ

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
ไม่ใช้
จานวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตน้อยลง
งบประมาณ ลดน้อยลง

/

/

/

/

/

/

/

/

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการ
ปกครอง
อ.เมือง
ที่ทาการ
ปกครอง
อ.เมือง
สนง.จัดหา
งาน จ.พังงา

กระ
บวน
งาน

14

ไม่ใช้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ประชาชนมี ค วาม
งบประมาณ บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น พึงพอใจ
ระยะเวลาที่กาหนด

/

/

/

/

ช่อง
ทาง

4

ไม่ใช้
จานวนเรื่องร้องเรียน เ รื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บก า ร
งบประมาณ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ร้อ งเรี ย นได้ รับ การ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารราย แก้ไข
ไตรมาส

/

/

/

/

สนง.จัดหา
งาน จ.พังงา

14/1

ไม่ใช้
ร้อยละที่ลดลงของ
สามารถตรวจสอบ
งบประมาณ การทุจริตเชิงนโยบาย การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้
ไม่ใช้
ร้อยละความสาเร็จ สามารถถ่ายทอด
งบประมาณ ของผลการ
เรื่องราวให้
ดาเนินการปูองกัน
บุคคลภายนอก
การทุจริต
รับทราบและ
ตรวจสอบได้
0.0200 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้
ผู้รับบริการมีความพึง ความเข้าใจ
พอใจในการบริหาร กฎระเบียบมี

/

/

/

/

/

/

/

/

นิคมสร้าง
ตนเอง
ท้ายเหมือง
จ.พังงา
นิคมสร้าง
ตนเอง
ท้ายเหมือง
จ.พังงา

คน/
เรื่อง

0.0200

0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 กศน.จ.พังงา/

กศนจ.อ.ทับปุด

32
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานประกอบ
ด้วย
1.การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.นาหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการและบริการ
3.จัดระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ
4.กาหนดมาตรฐานการให้บริการ
ที่ชัดเจน
9 ยกย่องข้าราชการตารวจที่
คน/ครั้ง 3/1
ประพฤติดี ตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณตารวจ(โครงการ
ตารวจสีขาวดาวคุณธรรม)
10 การจัดทาแผนการควบคุมภายใน แผนงาน 1
ประจาปี 256๑
กิจกรรม
1)ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม องค์ประกอบ
ความเสี่ยงของสานักงาน
2)จัดทาแผนการควบคุมภายใน
ประจาปี
3)ดาเนินการตามระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ
11 แผนงานจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะ
5
คณะอนุกรรมการ จากภาครัฐ
อปท. ภาคเอกชน ร่วมในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เงิน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

จัดการและบริการที่
ได้รับ

จิตสานึกบริการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตรวจคน
เข้าเมือง
จ.พังงา

ไม่ใช้
มีบุคลากรที่เข้าเกณฑ์ มีบุคลากรที่มีความ
งบประมาณ ไม่น้อยกว่า๓คน/ปี โดดเด่น เป็นต้นแบบ

/

ไม่ใช้
ระดับความสาเร็จ
งบประมาณ ในการจัดทาแผนการ
ควบคุมภายใน
ประจาปี 2561

สนง.พมจ.มีแผนการ
ควบคุมภายใน
ประจาปี 256๑
จานวน 1 แผน เพื่อ
ใช้ในการกากับดูแล
การบริหารงานและ
ปูองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น

/

/

/

/

สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ จ.พังงา

ไม่ใช้
จานวนการจัดตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ ที่บูรณา
การจากภาครัฐ

การพิจาณาอนุมัติ
งบอุดหนุนเพื่อนาไป
ขับเคลื่อนงานด้าน
สังคมมาจากความ

/

/

/

/

สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ จ.พังงา

33
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

อุดหนุนสนับสนุนโครงการ/เงิน
กู้ยืม

12 เสริมสร้างธรรมภิบาลปูองกันและ กิจกรรม
ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมการกาหนดตัวชี้วัดระดับ
ผู้อานวยการในด้านการเสริมสร้าง
ธารมาภิบาล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต
และตัวอย่างการกระทาผิด
-จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม
-ตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
-แจ้งมาตรการต่างๆ
13 สัมมนา/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ, คน
เจ้าหน้าที่การเงินกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

2

15

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

เอกชน เพื่อทางาน
ร่วมพิจารณาการ
อนุมัติโครงการ/
งบประมาณเงิน
อุดหนุน
ไม่ใช้
ร้อยละของการ
งบประมาณ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตที่ลดลง (15)

คิดเห็นทุกภาคส่วน
จะเกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
บุคลากรมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่ถูกต้องตาม
ระเบียบและไม่มีการ
ทุจริต

/

ไม่ใช้
ผู้เข้าร่วมสัมมนา/
งบประมาณ ฝึกอบรมสามารถนา
ความรู้ความเข้าใจไป
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
ความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานมีประสิทธิภาพ
และถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่อื่นได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ลดปัญหาการทุจริต
ในองค์กรโดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ปลูกจิตสานึกให้
ตระหนักรู้ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม
และใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
องค์กร

/

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

/

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

34
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

14 ระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินและ คน
พัสดุ
กิจกรรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

2

15 ดาเนินงานในการทดสอบ
จานวน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน(ภาค
สาขา
ความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพ
(E-TESTING SYSTEM)

2

16 การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ร้อยละ
คู่มือสาหรับประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558

70

17 ดาเนินงานในการยื่นพิจารณา
รับรองหลักสูตร การฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

สถาน
ประกอบ
การ

38

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
จานวนผู้ปฏิบัติงาน
งบประมาณ ด้านการเงินและพัสดุ
เข้าใจมีความรู้ ความ
เข้าใจในปัญหาและข้อ
ระวังในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย ถูกต้อง
รวดเร็ว
ไม่ใช้
จานวนสาขาอาชีพที่ กระบวนการทดสอบ
งบประมาณ ใช้ระบบการทดสอบ มาตรฐานฝีมือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน แรงงานแห่งชาติ
(ภาคความรู้) ด้วย
(ภาคความรู้) มีความ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
(E-TESTING
รายงานผลได้รวดเร็ว
SYSTEM)
ไม่ใช้
ร้อยละของการ
ผู้บริหารงาน
งบประมาณ รายงานผลการ
ข้าราชการและ
ปฏิบัติงานตาม พรบ. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
การอานวยความ
โดยมีธรรมาภิบาล
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.
2558 (70)
ไม่ใช้
จานวนสถานประกอบ กระบวนการรับรอง
งบประมาณ กิจการที่เข้ารับการ หลักสูตรในการฝึก
บริการ
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ สะดวก
และรวดเร็ว

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

/

/

/

/

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

/

/

/

/

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

/

/

/

/

ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.พังงา

35
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

18 ส่งเสริมคุณธรรม
ครั้ง/คน
1.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
1.2 รณรงค์ปูองกันการ
ทุจริตโดยให้เจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสีขาว
ทุกวันพุธ
1.3 ดาเนินการรับเรื่องเบาะแส
ทุจริตของข้าราชการให้มีการ
ร้องเรียน ๒ ทาง
-ทางโทรศัพท์
-ทางตู้รับความคิดเห็น
1.4 ดาเนินการเผยแพร่ประมวล
จริยธรรม ขรก. ในการประชุม
ประจาเดือน
19 “ชาว กษ.พง. รับรู้ เข้าใจ ห่างไกล คน
ทุจริต”
รายละเอียด
- จัดทาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทราบและทาความเข้าใจได้มาก
ยิ่งขึ้น
- จัดทา-ลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
ในหน้าเว็ปไซต์ของสานักงานอย่าง
สม่าเสมอ
- นาแผนปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เข้าในที่ประชุมประจาเดือน
ของสานักงานเป็นประจาทุกเดือน

ปริมาณ
งาน

1/20

18

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละ 100 ของผู้
งบประมาณ เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

1.ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
2.บุคลากรไม่ถูก
ร้องเรียน

ไม่ใช้
ความสาเร็จของผล เจ้าหน้าที่ให้
งบประมาณ การดาเนินการปูองกัน ความสาคัญกับการ
ปราบปรามทุจริต
ปราบปรามทุจริต
และตระหนักถึงผล
ของการกระทาการ
ทุจริต

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
จ.พังงา

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

/

/

สนง.สหกรณ์
จ.พังงา

36
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน ฯ
- ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทน
เข้าไปร่วมฝึกอบรมตามที่ต่าง ๆ ที่
มีหน่วยงานอื่น ๆ จัดอบรมเรื่องที่
เกี่ยวกับการปูองกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และให้นาความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับกลับมาเผยแพร่ให้กับ
เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ได้รับทราบ
ต่อไป
20 การประเมินคุณธรรมและความ หน่วยงาน
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา (ITA)
21 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วน
ราชการ

ปริมาณ
งาน

15

34

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

0.1000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ร้อยละหน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
(ร้อยละ 85 )
ร้อยละ 100 ของส่วน
ไม่ใช้
งบประมาณ ราชการภูมภิ าคได้
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

0.1000

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานในสังกัดฯ 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 สนง.
สาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
จ.พังงา
ITA ทุกแห่ง
ยกระดับหน่วยงาน
ภูมิภาคในด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานและ
ปฏิบัติงาน

/

/

/

/

สานักงาน
จังหวัดพังงา

37
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง/ปี

4/1

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

รวม
การได้มีส่วนร่วมใน
ไม่ใช้
งบประมาณ มาตรฐาน ความ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด การจัดทาโครงการ
มาตรฐาน ความโปร่งใสของเรือนจา
๕ ด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60

ผลลัพธ์

โปร่งใสของภาครัฐ

เรือนจาได้ดาเนินงาน
ตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจา
๕ ด้าน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เรือนจา
อ.ตะกั่วปุา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ร้อยละ
อบรมสัมมนาความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต/ระเบียบ วินัย/
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน

ครั้ง/
ราย

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

5

1/18

0.0070

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
บุคลากรมีความรู้
งบประมาณ บุคลากรที่เข้ารับการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฝีกอบรม
ระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการ
ทุจริต
บุคลากรปฏิบัติงาน
0.0070 ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้ด้วยคะแนน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และผู้ประกอบการ/
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ประชาชนเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
พังงา

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

0.0070

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา
สนง.
อุตสาหกรรม
จ.พังงา

38
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3 จัดส่งบุคลากรของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4 ฝึกอบรมหลักสูตร
1)แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการ
รับ-จ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
2)การปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS และการบันทึกรายการ
นาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB
Corporate Online สาหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาค
5 ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e-market)
และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding: e-bidding)”
6 ฝึกอบรมหลักสูตร “การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
7 ฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

ผลลัพธ์

งบปกติ

รวม

3/1

0.0080

0.0080

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรในสังกัด
ผ่านการอบรม

คน

100

0.0146

0.0146

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
มีความพึงพอใจร้อย ฝึกอบรมมีความรู้
ละ 80

คน

80

0.0117

0.0117

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
มีความพึงพอใจร้อย ฝึกอบรมมีความรู้
ละ 80

คน

200

0.0624

0.0624

คน

200

0.0574

0.0574

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจร้อย
ละ 80
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจร้อย
ละ 80

ครั้ง/
ราย

บูรณาการ

ตัวชี้วัด

บุคลากรในสังกัดผ่าน
การอบรม สัมมนา
และปฏิบัติงานถูก
ระเบียบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0.0025 0.0025 0.0030

สนง.
อุตสาหกรรม
จ.พังงา

0.0146

สนง.คลัง
จ.พังงา

0.0117

สนง.คลัง
จ.พังงา

0.0624

สนง.คลัง
จ.พังงา
0.0574 สนง.คลัง
จ.พังงา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

1 จัดทาระบบรับเรื่องร้องเรียน/

ช่องทาง

5

ไม่ใช้
จานวนช่องทางรับ
งบประมาณ เรือ่ งร้องเรียน

2 สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน/

ครั้ง

1

บูรณาการ

งบปกติ

ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ระบบแจ้งเบาะแส
-จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียน
แบบสอบถาม กระดานแสดง
ความคิดเห็น
3 จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบช่อง ช่องทาง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พังงาจากผู้ประกอบการและ
ประชาชน ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย

4 ทุกปัญหามีทางออก

รายละเอียด จัดทาหลักเกณฑ์
วิธีการรับฟังข้อ ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ช่องทาง

5

1

0.0020

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานมากขึ้น

/

/

/

/

ไม่ใช้
จานวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตน้อยลง
งบประมาณ ลดลง

/

/

/

/

รวม

0.0020

ร้อยละ 60 ของ
จานวนช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสานักงานฯ
ได้รับการปรับปรุง
ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย

ไม่ใช้
มีหลักเกณฑ์วิธีการ
งบประมาณ รับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทางกล่อง
รับเรื่องร้องทุกข์

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดพังงามี
กลไกช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสามารถ
ตอบสนองข้อ
ร้องเรียน รวมทั้ง
การติดตามแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
รับทราบเรื่องร้อง
ทุกข์หรือร้องเรียน
และสามารถแก้ไข
ปัญหาให้ความ
ช่วยเหลือได้

0.0004 0.0004 0.0008 0.0004

/

/

/

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จ.พังงา
ที่ทาการ
ปกครอง
อ.เมือง
สนง.
อุตสาหกรรม
จ.พังงา

นิคมสร้าง
ตนเอง
ท้ายเหมือง
จ.พังงา
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ช่องทาง

3

ไม่ใช้
ประชาชนรับทราบ
งบประมาณ ช่องทางการแจ้ง

ประชาชนมีโอกาส
และช่องทางในการ
แจ้งเรื่องทุจริต
เพิ่มขึ้น

/

6 จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ ช่องทาง

4

ไม่ใช้
จานวนช่องทางใน
งบประมาณ การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ได้ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียในการ
ปูองกันการทุจริต
ภาครัฐและส่งเสริม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
พฤติกรรมมิชอบ

/

/

/

/

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พังงา

7 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทาง

2

/

/

/

/

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จ.พังงา

8 จัดทาระบบรับฟังข้อร้องเรียน

ช่องทาง

4

ไม่ใช้
จานวนเรื่องร้องเรียน บุคคลกร ทางาน
งบประมาณ ทุจริตที่ลดลง
โดยไม่ทุจริต และยัง
สามารถรับเรื่อง
บริการการ
ช่วยเหลือด้านสังคม
ได้รวดเร็ว และ
ดาเนินการได้ทันที
ไม่ใช้
ปริมาณช่องทาง
ระบบรับเรื่อง
งบประมาณ ร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ร้องเรียนมีความ
รวดเร็วเข้าถึงง่าย

/

/

/

/

สนง.
สาธารณสุข
จ.พังงา

5 เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องทุจริต

ร้องทุกข์

การทุจริต
1) มีตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้า
สนง.พมจ.
2) ศูนย์บริการทางสังคม สาย
ด่วน 1300
การแจ้งแบะแสการทุจริต

บูรณาการ

งบปกติ

รวม

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตรวจคน
เข้าเมือง
จ.พังงา

