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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จ.รบ.)
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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จ.รบ.) จึงได้จัดทาแผนปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของจังหวัดราชบุรี ให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย
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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 มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1.
2.
4.
5.

สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วจากประชาชน
มมือ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3.
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4.
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
5.
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6.
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต C( orruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
อัน้ จะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
และเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ปูองกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
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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 และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

(Social Sanction)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมือง
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ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกปูองกัน
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
เข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่
2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1.
กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืและเจ้
อง าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
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2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖
ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจาก
การใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ
และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การ
ใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบาย
ก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่
การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (
Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย ( Policy
Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย ( Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 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 มีการเอื้อประโยชน์กัน
ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการ
ทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
10.การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝุายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย

1.

กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
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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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
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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 เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการปูองกันการทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต 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 ของการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการปราบปรามการทุจริต การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตาม
สถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปูองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการ
ข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวใน
การกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการ
ดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย ( Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด ( Judiciary) การบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการ อย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริต
ได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 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 และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
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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

1.

กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับ
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 2บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ 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 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการ
จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว
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ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติแล ะเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
รัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 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 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10 คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 นโยบายเน้นหนัก มท.
(พ.ศ.2560-2564)
การป้องกันปราบปราบการทุจริต ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มหาดไทยใสสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1.ส่งเสริมการบริหารกิจกา
ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทา
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3.การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด
อาเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบปูองกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

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

2.ปูองกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์
“จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปูองกันปราบปรามการทุจริต ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)
P : Proactive = ทางานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
A : Accurate = ทางานด้วยความถูกต้อง
C : Clear
= ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม
C : Courage to Challenge = กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
๒. ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสานึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๔. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
๑
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โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวันตั้งแต่ปฐมวันให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1.การให้ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตตาม ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาสาพัฒนาชุมชนจานวน
3,900 คน

2.การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ คณะกรรมการกลุ่มออม
มีธรรมาภิบาล
ทรัพย์เพื่อการผลิตและ
สมาชิก จานวน 10 กลุ่ม

3. . โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
-กิจกรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2559 มีนาคม 2560

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนและอาสา
พัฒนาชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
การต่อต้านการทุจริตและไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

-

ตุลาคม 2559 มีนาคม 2560

กลุ่มออมทรัพย์ได้รับการพัฒนาให้มี
ธรรมาภิบาล จานวน 10 กลุ่ม

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

37,700

ม.ค. - มี.ค.60

สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกล่อม
สานักงานเกษตร
เกลาจิตใจทางสังคมเพื่อต่อต้านการ
จังหวัดราชบุรี
ทุจริตให้กับเจ้าหน้ามี่สานักงาน
การเกษตรจังหวัดราชบุรี จานวน 94
คน
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4.โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรกรรมยั่งยืน
-กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเกษตรกร

10 กลุ่ม

30,000

ม.ค. - มี.ค.60

5. กิจกรรมลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต

ส่วนราชการ

-

มี.ค. 60

บุคลากรรับทราบไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

สานักงานจังหวัด
ราชบุรี

6.โครงการปลูกฝังจิตสานึกภายในบุคคลให้ ข้าราชการและลูกจ้างของ
มีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักการเรียนรู้ตาม สานักงานอุตสาหกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดราชบุรี จานวน 29
คน

-

1 ต.ค. 2556 31 ก.ย. 2560

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี

7.กิจกรรมปลูกจิตสานึกส่งเสริมค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

-

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกภายในบุคล
ให้มีความซื่อสัตย์ตามหลักการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้อยกว่า ร้อยละ 100
จานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

-เผยแพร่มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ของหน่วยงาน ค่านิยม หลักธรรมาภิบาล
ผ่านทางช่องทางต่างๆ
-ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่จัด
โดยหน่วยงานภาคนอก
-ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา

19 คน

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ได้ จานวน 10 กลุ่ม

สานักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดราชบุรี
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-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ดูแลและเอาใจ
ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการละ
กฎหมาย มีจิตบริการ โดยให้มีการกระตุ้น
เตือนอยู่ตลอดเวลา
8.การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม การสนับสนุนและสร้างความมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างน้อย 1 ครั้ง

-

ตลอดทั่งปี

จานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี

9.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาข้าราชการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
10.การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทาง
ศาสนา

อย่างน้อย 6 ครั้ง

-

ตลอดทั่งปี

จานวนครั้งในการดาเนินการ

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี

อย่างน้อย 2 ครั้ง

-

ตลอดทั้งปี

จานวนครั้งของการเข้าร่วมอบรม

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี

11. .พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า "วัน
ข้าราชการพลเรือน" ประจาปี 2560

-

-

31 มีนาคม 2560 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพล
เรือน

สานักงานประมง
จังหวัดราชบุรี
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12.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรา 100 และมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบ ตามรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.
2542

-

3 เมษายน 2560 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มาตรา 100 และมาตรา
103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542

สานักงานประมง
จังหวัดราชบุรี

13. .กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น ปาฐกถา
ธรรม, บรรยายธรรมะ ทาบุญตักบาตร,
เจริญวิปัสสนากรรมฐานทาบุญเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆไหว้พระสวดมนต์และการ
ประชุมอบรมให้ความรู้เป็นต้น

90

ปีงบประมาณ
2560

-

ร้อยละการจัดกิจกรรมตั้งแต่ 4 ครั้ง
ขึ้นไป

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

14.โครงการรณรงค์ให้บุคลากรในสานักงาน
คุมประพฤติรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีขาวในวันพุธ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริต

75

ปีงบประมาณ
2560

-

ร้อยละของบุคลากรที่ใส่เสื้อสีขาว

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

15.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครคุมประพฤติในการปูองกันการ
ทุจริต รณรงค์เฝูาระวังแจ้งเบาะแสการ
กระทาทุจริตแก่ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

50

ปีงบประมาณ
2560

-

ร้อยละของจานวนเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานคุมประพฤติที่เป็นเครือข่าย
ปูองกันการทุจริต

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี
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16.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

จานวน 2 ครั้ง

ปีงบประมาณ
2560

-

เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย 2 ครั้ง

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

17.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ/
เอกชนร่วมปูองกันและปราบปรามการทุจริต

1 ครั้ง

ปีงบประมาณ
2560

-

สานักงานคุมประพฤติมีกิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างน้อย 1
ครั้ง

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

18.กิจกรรมให้ความรู้ปลุกจิตสานึกในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
อาสาสมัคคุมประพฤติ

1 ครั้ง

ปีงบประมาณ
2560

-

สานักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมให้
ความรู้ปลุกจิตสานึกในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตให้กับ
อาสาสมัครคุมประพฤติอย่างน้อย 1
ครั้ง

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

19.ประชุมประจาเดือนของสานักงาน ปภ.
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
จังหวัดราชบุรี เพื่อปลูกจิตสานึกการต่อต้าน และพนักงานราชการจานวน
การทุจริต
18 คน

-

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 -จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
-เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อสังคม
-เจ้าหน้าที่มีความตระหนักถึงภัยการ
ทุจริตของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น

สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ราชบุรี
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20.โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและ
เพื่อให้บุคลากรมีวินัยคุณ
จรรยาของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคม ธรมมจริยธรรมและจรรยา
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
อบรมส่งเสริมและปลูกจิตสานึกด้าน
สังคมและความมั่นคงของ
คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์และส่งเสริม มนุษย์จังหวัดราชบุรี จานวน
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ
33 คน
ปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น

-

21.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรใน
หน่วยงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมร่วมต้านการทุจริตโดยยึด
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องต่อต้านการทุจริต

-

-

22.กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม น้อม ชุมชนคุณธรรมน้อมนา
นาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน
๑๐ แห่ง

๖๐,๐๐๐

พ.ค. - ก.ค. 60

บุคลากรสานักงานพัฒนาสังคมและ
สานักงานพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีได้ สังคมและความ
รับทราบมาตรฐานทางจริยธรรม
มั่นคงของมนุษย์
ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ
จังหวัดราชบุรี
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ปีงบประมาณ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่
พ.ศ.2560-2564 เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุจริตต่องาน
ในหน้าที่

พ.ย.๕๙-ก.ย.๖๐

สานักงานที่ดิน
จังหวัดราชบุรี

ชุมชนคุณธรรม จานวน ๑๐ แห่งน้อม
สานักงาน
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมจังหวัด
มาเป็นหลักในการพัฒนาชีวิต และ
ราชบุรี
ดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
-อบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เป้าหมาย
-เพื่อเสริมสร้างให้สภา
เด็กและเยาวชนทุก
ระดับ/เครือข่ายและ
เยาวชนจังหวัดราชบุรี
มีความเข้มแข็งมี
ความรู้ความเข้าใจมี
จิตสานึกค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การมีส่วนร่วมในการ
เฝูาระวังด้านการ
ต่อต้านทุจริต/
กลุ่มเปูาหมายผู้แทน
สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด/ตาบล จานวน
50 คน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย. - มิ.ย. 60

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

-สภาเด็กและเยาวชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง
ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี

-สภาเด็กฯมีคามรู้สามารถในการ
เป็นกลไกลในการตรวจสอบและการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ปูองกันและปราบปรามทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย
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2.บรรจุหัวข้อการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ประมวลจริยธรรมในการประชุม/อบรม/
สัมมนาต่างๆให้แก่บุคลากรในสังกัด

1 ครั้ง

-

-

มีการบรรจุหัวข้อการปูองกันและ
สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/
ราชบุรี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวล
จริยธรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา
อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมภิ
บาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

1

-

-

มีกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1
ครั้ง

4.โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

1 ครั้ง

-

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
จานวน 79 คน

0

ตุลาคม 2559 มีนาคม 2560

กลุ่มเปูาหมายร้อยละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจ และมีจิตสานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

0

ตุลาคม 2559 มีนาคม 2560

เพื่อให้บริหารงานในการจัดซื้อจัด
จ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

5.การสร้างจิตสานึกให้ข้าราชารสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

6.แต่งตั้งตัวแทนกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน กรณีการจัดซื้อ จัดจ้าง
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุในการ ในวงเงิน 1,000,000
จัดซื้อ จัดจ้าง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
บาทขึน้ ไป
ราชบุรี

สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี

จานวนครั้งของการจัดโครงการให้
สานักงานคุม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประพฤติจังหวัด
ราชบุรี
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจตัวนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
1.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ แนวทางการ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดทั้งปี

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
สานักงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนับถือ
ปูองกันและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
ราชบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการ 1.สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ เพื่อให้สานักงานพัฒนา
ทุจริตเชิงรุก
มนุษย์จังหวัดราชบุรีมีการจัดการทาระบบ
สังคมและความมั่นคง
ควบคุมภายใน
ของมนุษย์จังหวัด
ราชบุรีมีระบบบริหาร
ความโปร่งใสความ
รับผิดชอบการทุจริต
คอร์รัปชั่นวัฒนธรรมใน
การทางานตามหลัก
สากล
2.เผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและ
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ปราบปรามการทุจริต
จานวน 70 ราย

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

-

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

มีการรายงานผลการจักทาระบบ
ควบคุมภายใน

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เอกสาร
เกี่ยวกับการทุจริตแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการ
ต่อต้านการทุจริต

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี
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3.การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม/จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้าง
วินัย และการปูองกันการทุจริต เช่น จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างน้อย 1 กิจกรรม

-

ตลอดทั้งปี

จานวนกิจกรรม

4.โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สหกรณ์ในจังหวัด
ราชบุรี

73,800

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาด้วยธรรมาภิบาล

5.โครงการกากับ ดูแล คุ้มครอง ระบบ
สหกรณ์

สหกรณ์ในจังหวัด
ราชบุรี

94,000

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2560

6.เผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เจ้าหน้าที่สานักงาน
จานวน 20 ราย

-

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

62,400

ภายในวันที่ 2
มิถุนายน 2560

7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร จัดอบรมให้บุคลากร
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ผู้ปฏิบัติงานที่
ราชการอิเล็กทรอนิกส์" สาหรับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วน
เกี่ยวข้องกับงานจ้าง
ภูมิภาค
ก่อสร้างและการ
-กิจกรรม "มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้
คานวณราคากลาง
ความเข้าใจระบบการคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทาง
ก่อสร้างของทางราชการด้วยอินเล็กทรอนิกส์ ราชการของหน่วยงาน
และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของรัฐในส่วนภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพคานวณราคากลาง
และ อปท.
เพื่อเปิดเผยข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ" เป็นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี

สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
ราชบุรี
จานวนสหกรณ์ที่ทีมตรวจสอบ
สานักงาน
สหกรณ์เข้าดาเนินการตรวจสอบ สหกรณ์จังหวัด
ครบทุกประเด็น 26 แห่ง
ราชบุรี
การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เอกสาร สานักงานเกษตร
เกี่ยวกับการทุจริตสถานการณ์การ
และสหกรณ์
ทุจริตของประเทศแนวทางการแก้ไข จังหวัดราชบุรี
ปัญหาการทุจริตและนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการ
ต่อต้านการทุจริตโดยบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายมากกว่าร้อยละ 80
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
สานักงานคลัง
จังหวัดราชบุรี
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8.โครงการส่งเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม
ส่วนราชการและ
และวัฒนธรรมในการทางานของค่าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-กิจกรรม
สังกัด
*ปฏิญญาวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
*ประกาศเจตจานงสุจริต กรมบัญชีกลาง
ภายในจังหวัดราชบุรี
*ประกาศเจตจานง ซื่อสัตย์ สุจริต สานักงาน ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติ
คลังจังหวัดราชบุรี
ตามปฏิญญาวายุภักษ์

-

ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เป็นต้น
ไป

9.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-

ปีงบประมาณ
ร้อยละความสาเร็จของความพึง
สานักงานที่ดิน
พ.ศ.2560-2564 พอใจของผู้มีส่วนร่วมของ
จังหวัดราชบุรี
ผู้รับบริการและไม่ต่ากว่าร้อยละ 85

-

10. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
มาตรา 100 และ 103 แห่งพระราชบัญญัติ ส่วนราชการและองค์กร
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปกครองส่วนท้องถิน่
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
รวม 250 คน

150,000

เมษายน 2560

ร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

สานักงานคลัง
จังหวัดราชบุรี

สานักงาน
จังหวัดราชบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7. พัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
1.การจัดทาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

2.การกาหนดช่องทางการรับข้อมูล
ความเห็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จาก
ประชาชน กรณีพบเห็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการลูกจ้างในสังกัดประพฤติฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมหรือทุจริต

เป้าหมาย
ช่องทางการร้องเรียน
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

จานวนอย่างน้อย 3
ช่องทาง

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
จานวน ช่องทาง

ตลอดทั้งปี

จานวนช่องทางการรับเรื่อง

หมายเหตุ
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดราชบุรี

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี
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3.การจัดทาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

5 ช่องทาง

-

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

4.การจัดทาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

5 ช่องทาง

-

ตุลาคม 2559 กันยายน 2560

5.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสานักงานพัฒนา ให้มีสมรรถนะและ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ทักษะในการปูองกัน
ราชบุรี
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

-

ก.พ. 60 - ก.ย. 60

เปิดช่องทางการรับข่าวสารการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขอ
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี

6.ปรับปรุงระบบรับเรื่องการร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้ง่าย

-

มีนาคม – กันยายน
2560

ร้อยละความสาเร็จของความพึง
พอใจของผู้ร้องเรียนไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 85

สานักงานที่ดิน
จังหวัดราชบุรี

-

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง สานักงานเกษตร
ทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ และสหกรณ์
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
จังหวัดราชบุรี
จานวน 5 ช่องทาง
-ที่ตั้งสานักงานฯ
-ทางโทรศัพท์/โทรสาร
-ทาง facebook
-ทาง E-mail
-กล่องรับเรื่องร้องเรียน
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การ
สานักงาน
แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติ ปศุสัตว์จังหวัด
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์
1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ 1.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
Index : CPI) ของประเทศไทย
ภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment - ITA)

เป้าหมาย
ผลการประเมิน
มากกว่า 80

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ดาเนินการปี 2560 ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการประเมิน มากกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
จังหวัดราชบุรี

