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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.) จึงได้จัดทาแผนปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของจังหวัดราชบุรี ให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี
(ศปท.จ.รบ.)
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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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3.
4.
5.
6.

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต C( orruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

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
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

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
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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
และทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

(Social Sanction)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกปูองกัน
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ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
เข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่
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
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
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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
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)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
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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
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

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) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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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
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
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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
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
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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
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต1(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
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กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

1.

กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

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 2 บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
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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
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติแล ะเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
รัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 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
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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 4.1.4 ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

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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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ”

50

งบประมาณ
(บาท)
10,008,590

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”

2

123,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

7

14,570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก”

22

81,100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

5

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”

3

2,825

89

10,230,085

ยุทธศาสตร์ที่

รวม

จานวนโครงการ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
290 คน

งบประมาณ
(บาท)
149,800

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2560

1. โครงการสร้างจิตสานึกร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกภาคส่วนจังหวัดราชบุรี
2. โครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝูาระวังการทุจริตระดับจังหวัด

300 คน

149,800

มกราคม 2561

407,700

มีนาคม 2561

162,500

ธันวาคม 2560

3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับพระราชบัญการจั
ญัติ ดซื้อจัดจ้างและ
290 คน
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม
1,500 คน
2560
5. ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ทุจริต
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการและลูกจ้างใน
หน่วยงานทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม
7. สร้างราชการใสสะอาดและปูองกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
มิชอบ ของสานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี/สาขา/อาเภอ
สานักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรี/สาขา/อาเภอ

-

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรม : ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จานวน 1
เครือข่าย
ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรม : ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90

สานักงานจังหวัด
ราชบุรี
สานักงานจังหวัด
ราชบุรี
สานักงานจังหวัด
ราชบุรี

ร้อยละผู้เข้าร่วมงาน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สนจ.รบ.และสนง.ป.ป.ช.
ประจังหวัดราชบุรี
ต.ค.60 – ก.ย.61 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่เข้าร่วม สานักงานที่ดิน
กิจกรรมมีความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้
จังหวัดราชบุรี
ต.ค.60 – ก.ย.61 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่เข้าร่วม สานักงานที่ดิน
กิจกรรม มีความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ร้อยละ จังหวัดราชบุรี
80
ต.ค.60 – ก.ย.61 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบุคลากรที่เข้าร่วม สานักงานที่ดิน
กิจกรรมมีความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้
จังหวัดราชบุรี
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

8. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 แห่ง

9.โครงการปลูกฝังจิตสานึกภายในบุคคล ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักการเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

ข้าราชการและลูกจ้างของ
สานักงา นอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี นา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
ร้อยละ 67

งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

11. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมา
ภิบาล เช่น ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรมะ ทาบุญตักบาตร เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน ทาบุญเนื่องในวันสาคัญต่างๆ ไหว้พระสวดมนต์และการประชุม
อบรมให้ความรู้
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 92

-

ร้อยละ 80

-

13. กิจกรรมปลูกจิตสานึกส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมาภิบาล
- เผยแพร่มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของหน่วยงาน ค่านิยม หลักธรรมาภิบาล
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก
- ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา

20 คน

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

จัดพื้นที่ภายในสานักงานฯ เพื่อเป็นมุมอ่าน
สานักงาน
หนังสือ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาและปรัชญา
และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดราชบุรี
ปี 2560 – 2564 ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานอุตสาหกรรม
สานักงาน
จังหวัดราชบุรี นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
พอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติราชการและ
จังหวัดราชบุรี
การดาเนินชีวิต

6 เดือน

เจ้าหน้าที่มีการดาเนินชีวิตที่ดี ใช้จ่ายอย่าง
สานักงาน
ประหยัดมีการออมเงินโดยส่วนใหญ่จะนาเงิน คุมประพฤติจังหวัด
ฝากสหกรณ์ของกระทรวงยุติธรรม
ราชบุรี
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการดาเนินชีวิตที่ดีเป็นผู้มี
สานักงาน
จิตใจผ่องใส งามกิริยามารยาททั้งกายใจ เกิดความคุมประพฤติจังหวัด
รักและความผูกพันต่อองค์กร ปฏิบัติงานด้วย
ราชบุรี
ความรักและมีสติสัมปชัญญะในการทางานที่ดี
6 เดือน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงาน
สานักงานเป็นประจาทุก 6 เดือน
คุมประพฤติจังหวัด
ราชบุรี
ต.ค. 60– ก.ย. 61 จานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานสวัสดิการ
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ราชบุรี
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการและกฎหมาย มีจิตบริ
โดยให้
การ มีการกระตุ้นเตือน
อยู่ตลอดเวลา
๑4. โครงการเข้าวัดทาบุญวันธรรมสวนะ

๑๒ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

ต.ค.60 – ก.ย.61

ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชน จานวน ๒,๔๐๐ คน ได้มี
โอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรม นาหลักธรรมคาสอน
ทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี

15. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน

๑ ครั้ง

50,000

มิ.ย.61

นักเรียน เยาวชน จังหวัดราชบุรี ได้เรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี

16. กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

100

-

ต.ค.60 – ก.ย.61

22 แห่ง

231,000

17. โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร

18. กิจกรรมแนะนาส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สหกรณ์ นาหลัก
สหกรณ์ และกลุ่ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการต้านการทุจริต
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
19. การเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
1. บุคลากรสังกัด
หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และโครงการฝึกอบรมของ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ราชบุรี
2. สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรี

377,400
-

ชุมชนคุณธรรม จานวน ๑๐0 แห่ง น้อมนาหลัก
สานักงาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ วัฒนธรรมจังหวัด
พัฒนาชีวิต และดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่
ราชบุรี
ดีงาม
ต.ค.60 – ก.ย.61 ชุมชนคุณธรรม จานวน ๒2 แห่ง นาหลักธรรม
สานักงาน
ทางศาสนามาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมจังหวัด
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ราชบุรี
และสังคมไทยในปัจจุบัน
1 ต.ค. 60 – 30 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ใช้หลักปรัชญา
สานักงานสหกรณ์
ก.ย. 61
เศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติงาน 112 แห่ง จังหวัดราชบุรี
1 ต.ค. 60 – 30 1. บุคลากรในสังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานสหกรณ์
ก.ย. 61
ราชบุรี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
จังหวัดราชบุรี
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
2. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ได้รับความรู้ด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
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20. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ประจาปี 2561 1. สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจราชบุรี จากัด
21. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
อย่างน้อย
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปูองกัน
6 ครั้ง
และปราบปรามการทุจริต
22. กิจกรรมการดาเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
23. การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี จานวน 82 ราย

24. จัดทาประกาศจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
25. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา

26. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งบประมาณ
(บาท)
34,790

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์ของธรรมชาติ รวมถึงเป็นการ
สกัดกั้นการทุจริตในสหกรณ์ด้วย

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

-

ต.ค. 60– ก.ย. 61 จานวนครั้งในการดาเนินงาน

สานักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี

-

ต.ค. 60– ก.ย. 61 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

-

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี จานวน 82 ราย
เพื่อ พัฒนา นัก เรียน ให้มี 4,000,000
คุณธรรม มีศีลธรรม มีความ
รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรือนจามี
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. – ก.ย. 61

-

มิ.ย. – ก.ย. 61

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดราชบุรี
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี

มิ.ย. – ก.ย. 61

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละของเยาวชนและประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ราชบุรี
ศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี, สพป.รบ. 1,
สพป.รบ. 2, สพม.8

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ดาเนินการต่อเนื่อง จานวนที่ลดลงของเจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย
เรือนจา

เรือนจากลางเขาบิน
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27. โครงการเครือข่ายการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ 1. เจ้าหน้าที่ได้รับการ
กรมราชทัณฑ์
ปลูกฝังต่อต้านการทุจริต
2. บุคคลภายนอกและผู้มาใช้
บริการสามารถตรวจสอบการ
ทางานและร่วมในกระบวนการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
-

28. สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริม
- จัดบอร์ดเผยแพร่พระบรมราโชวาท
คุณธรรม จริยธรรม
- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
29. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตให้
บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1) ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมโครงการ
- ร่วมกิจกรรม “กรมอนามัยรวมใจ ต้านภัยทุจริต ( DOH Anti- ผู้รับผิดชอบงานการประเมิน
Corruption)” ณ อาคาร 1 กรมอนามัย
คุณธรรมและความโปร่งใส
2) ผู้บริหารผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอี้อต่อการ
แนวทาง/วิธีการ
สร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1 ครั้ง/ทุกคน
3) มีระบบ/กลไกที่เคร่งครัดต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1 ครั้ง/ทุกคน
รายบุคคล
4) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรม
อนามัย ครั้งที่ 7/2560
30. โครงการการมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เด็ก/เยาวชน/บุคลากรในองค์การ100,000
“เมืองไทยใสสะอาด”
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี/ผู้นา
ชุมชน/ประชาชนทั่วไป
31. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ข้าราชการองค์การบริหาร 200,000
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ส่วนจังหวัด/ข้าราชการ
ครู/ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
ดาเนินการต่อเนื่อง จานวนช่องทางในการเสนอข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน

ดาเนินการต่อเนื่อง จานวนที่ลดลงของเจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย
เรือนจา
ต.ค. 60– ก.ย. 61 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
3 ม.ค. 61

หน่วยงาน
เรือนจากลางเขาบิน

เรือนจากลางเขาบิน
ศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี

ตามจานวนที่ผู้จัดกาหนด

ต.ค. 60– ก.ย. 61 ตามจานวนที่ผู้จัดกาหนด
ต.ค. 60– ก.ย. 61 จานวนแนวทาง/วิธีการ/นโยบาย
2 ต.ค. 60
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

- บุคลากรของ อบจ.รบ. ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 เป็นองค์การบริหารส่วน
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีความประพฤติที่ จังหวัดราชบุรี
เหมาะสมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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งบประมาณ
(บาท)
1,500,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

32. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วย
พระธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

จัดอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนจากสถานศึกษาใน
จังหวัดราชบุรี จานวน 5 รุ่น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

33. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญา ข้าราชการองค์การบริหาร
500,000
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนจังหวัดราชบุรี
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างทุกคน โดยให้มีการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน/
จัดกิจกรรมตามรอยพระยุคล
บาทที่เสด็จพระราชดาเนิน
34. การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยประชาชน
ความถูกต้องโปร่งใสของ
100,000
โครงการที่ก่อสร้าง
35. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
จัดทาโครงการส่งเสริม
1,000,000
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยการ
จัดประชุมสัมมนาหรือจัดทา
ประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน
ตาบล อาเภอและจังหวัด
เพื่อกาหนดประเด็นหลัก
และแนวทางการพัฒนาการ
สารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนการ
พิจารณาโครงการพัฒนาและ
จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการหรืออื่นๆที่

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

- บุคลากรของ อบจ.รบ. เข้าใจแนวทางของปรัชญาองค์การบริหารส่วน
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
จังหวัดราชบุรี
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันเพื่อ
ปลูกจิตสานึกให้เกิดความพอเพียงไม่นาไปสู่การ
ทุจริต

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการก่อสร้างและมีการ องค์การบริหารส่วน
ตรวจรับเสร็จสิ้น
จังหวัดราชบุรี
- จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
- ทุกภาคส่วนและประชาชนได้ร่วมกันกาหนด
จังหวัดราชบุรี
ประเด็นหลักและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
- ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
- มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนตาบล
อาเภอ และจังหวัด
- มีการพิจารณาบูรณาการโครงการและจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ของ อบจ.รบ.

- มีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการไม่น้อยกว่า องค์การบริหารส่วน
2,000 คน/ปี
จังหวัดราชบุรี
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรม

24
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

36. โครงการธรรมะนาทาง

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลกระจับ

37. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายแก่
ประชาชน และพนักงาน
เทศบาล
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือและ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต

38. โครงการอบรมธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
ท่าผา
39. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติธรรมตาม
หลักวิถีพุทธ

40. โครงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

20,000

60,000

100,000

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 250,000
แนวคิดและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค. – ส.ค. 61

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เทศบาลตาบล
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
กระจับ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึง
บทบาท หน้าที่ของตนเอง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย
ม.ค. – ส.ค. 61 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายที่
เทศบาลเมืองท่าผา
บัญญัติว่าเป็นความผิดอาญา กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และทราบขั้นตอนและวิธีการ
นาไปสู่ศาล
พ.ย. 60– ส.ค. 61 บุคลากรในเทศบาลมีความเข้าใจด้าน
เทศบาลเมืองท่าผา
หลักธรรมภิบาลสร้างสรรค์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
พ.ค. – ก.ค. 61

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาใน
ระดับชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือ
นาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อพึ่งพา
ตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองท่าผา

เทศบาลเมือง
บ้านโปุง
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โครงการ/กิจกรรม

41. โรงเรียนคุณธรรม

42. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)
43. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

และฝึกปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ที่
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้และจัดทา
ได้ด้วย ตนเอง ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย ที่เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารเทศบาล ผู้นาชุมชน
หรือแกนนาชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
60,000
๑– มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมะจัดเต็ม และนักเรียนที่
ผ่านการอบรมเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจใน คมได้
หลักธรรม การปฏิบัติสมาธิ
เป็นผู้มีคุณธรรม เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมและ
สังคม เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันและดารงชีวิต
อยู่ในสังคม
เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองโพธาราม
เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองโพธาราม

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคิดริเริ่มในการ
พัฒนา ทั้งการพัฒนาระดับบุคคล ระดับชุมชน
และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่
แต่ละชุมชน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

1. เป็นการพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนน้อมนาหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
3. นักเรียนดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่
ผู้อนื่
4. นักเรียนพัฒนาตนเองตามโครงการต้านภัยยา
เสพติด ด้วยคุณธรรม น้อมนาจิตใจ
5. เป็นการสอดคล้องและสนับสนุนมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ด้านผู้เรียนมาตรฐานที
ตัว่ บ่๕งชี้ที่ ๒

เทศบาลเมือง
บ้านโปุง

ร้อยละของเยาวชนและประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมือง
โพธาราม
เทศบาลเมือง
โพธาราม

26
โครงการ/กิจกรรม
44. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
45. โครงการจัดทาคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
46. โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานกฎหมายเพื่อลดการกระทา
การทุจริตในภาครัฐ
47. โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

48. โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

49. โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ราชบุรี
50. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ข้าราชการ/พนักงาน
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ข้าราชการ/
พนักงาน
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ข้าราชการ/
พนักงาน
- เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
สิทธิหน้าที่ ของตนเอง
– เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายให้กับ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ใน
เขตเทศบาล
จัดเวทีเสวนารับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
และภาคอื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของผู้เข้าร่วม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ. 2561

-

พ.ศ. 2561

10,000

พ.ศ. 2561

200,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

-

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

ร้อยละของผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลเมือง
โพธาราม
เทศบาลเมือง
โพธาราม

ร้อยละของผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/พนักงาน มีความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อลดภาระการกระทาการทุจริตในภาครัฐ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลเมือง
โพธาราม
เทศบาลเมืองราชบุรี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ร้อยละของประชาชนที่เข้าอบรม

เทศบาลเมืองราชบุรี

200,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ประชาชน ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจและภาค เทศบาลเมืองราชบุรี
อื่นๆ จานวน 300 คน

85,600

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผู้เข้าร่วมจานวน 100 คน

สานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด
ราชบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1. โครงการให้ความรู้และสัมมนาต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประธานสภาท้องถิ่น

2. เพิ่มวาระการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจาเดือนโดยเชิญเจ้าหน้าที่ สตง.
หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. มาให้ข้อเสนอแนะ หรือทักท้วงที่ตรวจพบ

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
123,000

-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 1. ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น
สานักงาน
2561
จังหวัดราชบุรีเกิดความตระหนักในการต่อต้าน
ส่งเสริมการ
การทุจริต
ปกครองท้องถิ่น
2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน
จังหวัดราชบุรี
ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
สานักงาน
2561
และให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
ส่งเสริมการ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี
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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
โครงการ/กิจกรรม
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
พัสดุ
2. กิจกรรมจัดทาระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจา 5 ด้าน
4. โครงการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจา
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
- ใช้ระบบ scan ลายนิ้วมือ
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย
ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค จานวน 32
แห่ง
2 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
-

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสของ
เรือนจา 5 ด้าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสของ
เรือนจา
คณะกรรมการตรวจสอบ 14,570
ภายในประจาหน่วยงาน/
คณะกรรมการควบคุม
ภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

- ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบ
แนะนาการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
- มีแผนงานการตรวจสอบควบคุมภายใน
-จัดทารายงานการควบคุมภายในและรายงาน
การปรับปรุงรอบ 6 เดือน จานวน 2 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัด
ราชบุรี
ปีงบประมาณ
สานักงาน
พ.ศ. 2561
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี
ดาเนินการต่อเนื่อง จานวนด้านของการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใส เรือนจากลางเขาบิน
ของเรือนจา 5 ด้าน
ดาเนินการต่อเนื่อง จานวนกิจกรรมตามมาตรฐานความโปร่งใสของ
เรือนจาที่สามารถปฏิบัติได้

เรือนจากลางเขาบิน

22 – 24 พ.ย. 60 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ

ศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี
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โครงการ/กิจกรรม
6. การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและ
โปร่งใส
- ดาเนินการตรวจสอบและควบคุมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 5
- ดาเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
7. รวบรวมข้อมูล ข้อทักท้วงของ สตง. โดยขอความอนุเคราะห์ สตง.
ประจาจังหวัดราชบุรีได้รวบรวมข้อทักท้วงสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย้อนหลัง 3 ปี เพื่อดาเนินการขอให้คณะวิจัยมหาวิทยาลัยจัดทา
หลักสูตรสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ทุกไตรมาส

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละความสาเร็จในการจัดทารายงานติดตาม
ความก้าวหน้า

หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานองค์กรปกครองส่วน สานักงานส่งเสริมการ
2561
ท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่าง ปกครองส่วนท้องถิ่น
ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลัก
จังหวัดราชบุรี
คุณธรรม
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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. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

2. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ขบวนการสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกรให้พัฒนาระบบการปูองกันการทุจริต

3. เปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
ประชาชนในพื้นที่ทั้ง
ต.ค. 60 – ก.ย.
10 อาเภอ โดย
61
ดาเนินการเดือนละ 1
ครั้ง
1. บุคลากรสานักงาน
1 ต.ค. 60 - 30
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ก.ย. 61
2. สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัด
ราชบุรี
ร้อยละ 67
12 เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
เดือนละ 1 ครั้ง ใน 10 อาเภอ

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดราชบุรี

1. บุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการปูองกันการ
ทุจริต จานวน 40 ราย
2. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาระบบการปูองกัน
การทุจริต จานวน 67 แห่ง

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทในการทางานกับภาค
ประชาชนมากขึ้นซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติจะใกล้ชิดกับภาค
ประชาชนและเป็นแกนกลางการประสานที่ดีกับภาคราชการ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี
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4. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชนร่วมกันปูองกัน
การทุจริต เช่น ร่วมกันรณรงค์แจกเอกสารต่อต้านการทุจริต/
ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น

ร้อยละ 92

-

6 เดือน

ประชาชนมีความตื่นตัวในการให้บริการของสานักงานมากขึ้น

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วยงาน

บุคลากรสานักงาน
คลังจังหวัดราชบุรี
จานวน 21 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – ธ.ค.
2561

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

5. รายงานมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและ
ลูกจ้างกรมบัญชีกลาง เป็นประจาทุกปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ปี ๒๕๖๑

6. จัดทารายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน/การดาเนินการทางปกครอง/วินัย/
อาญา ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน

ขับเคลื่อนภารกิจด้าน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันเครือข่าย ใน
สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
7. การกากับ/ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน การรายงานผลการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนา ดาเนินงานและ
การดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
8. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและ จานวนการประชาสัมพันธ์
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่
website, Facebook, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
9. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต-/ บุคลากรมีความรู้
ระเบียบวินัย/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ และข้อ
ฝึกอบรมหลักสูตร

บุคลากรสานักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่มีพฤติกรรมในการ
สานักงานคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือมีมูลเหตุจูงใจให้ จังหวัดราชบุรี
กระทาทุจริตต่อหน้าที่โดยทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทุ่มเทและเสียสละ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต ไม่
มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี

-

ปี 2560 2564

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

ปี 2560 2564

มีช่องทางประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต

ปี 2560 2564

- บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี
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- การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกe-payment)
ส์ (
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
- การปฏิบัติงานในระบบGFMIS และการบันทึกรายการนาเงินส่งคลังผ่านระบบ การต่อต้านการทุจริต
KTB Corporate Online สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
- บุคลากรมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
(บาท)
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกเพื่อ
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/
ปูองกันการปราบปรามการทุจริต
ปี

11. เผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

- บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 60– ก.ย.
61

บุคลากร จานวน 20
ราย

-

ต.ค. 60 – ก.ย.
61

12. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อระมัดระวังปูองกันบุคคลภายนอกแอบ
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์และการกระทาการโดย
ทุจริต
13. เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานในสังกัด
สขจ.ราชบุรี

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

บุคลากรในสังกัด
สขจ.ราชบุรี

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

14. เผยแพร่ฐานข้อมูลกลาง เรื่องรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้

ร้อยละ 100

-

ต.ค. 60 – ก.ย.
61

ข้าราชการในสังกัด
ไม่มีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ข้าราชการในสังกัด
ไม่มีการทุจริต

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

15. เปิดเสียงตามสายเกี่ยวกับเรื่องอุทาหรณ์ก่อนทาความผิด
16. กาหนดให้มีการบรรยายเรื่องการปูองกันการทุจริตก่อนการอบรมและ
การประชุมทุกครั้ง อย่างน้อย 15 นาที

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
จานวนครั้งประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดราชบุรี

การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
สานักงาน
สถานการณ์การทุจริตของประเทศแนวทางการแก่ไขปัญหา
เกษตรและ
การทุจริตและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ใน
สหกรณ์
การต่อต้านการทุจริต โดยบุคลากรกลุ่มเปูาหมายมากกว่าร้อย จังหวัดราชบุรี
ละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
- ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด สขจ.ราชบุรี
สานักงาน
- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนและไม่เกิดการทุจริต
ขนส่งจังหวัด
ราชบุรี
- บุคลากรในสังกัด สขจ.ราชบุรี ที่ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ สานักงาน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขนส่งจังหวัด
ราชบุรี
ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่ฐานข้อมูลกลางทางเว็บไซต์
สานักงาน
ทรัพยากรน้า
ภาค 7
จานวนข้าราชการในสานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จานวน
สานักงาน
172 คน
สรรพากร
พื้นที่ราชบุรี
จานวนข้าราชการในสานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จานวน
สานักงาน
172 คน
สรรพากร
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ประพฤติมิชอบ
17. โครงการเครือข่ายปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กรมราชทัณฑ์
โครงการ/กิจกรรม

1. เจ้าหน้าที่เรือนจา
เป็นเครือข่ายปูองกัน
การทุจริต
เป้าหมาย

- เจ้าหน้าที่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ภายนอกเป็นเครือข่าย
- ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ปูองกันการทุจริต
18. สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนงาน
1) จัดช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
คณะกรรรมการที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
รับผิดชอบเรื่อง
2) ดาเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนดกับผู้ถูก
ร้องเรียน
กล่าวหากระทาผิด
3) จัดทารายงานผลการกระทาผิดรวมถึงสรุปการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน
19. จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพร้อมกับให้งบประมาณเพื่อ
บุคลากรของ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5ศูนย์อนามัยที่ 5
: องค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม
- การเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 14 โครงการสาคัญ
ให้ได้ตามเปูาหมายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
ที่กรมอนามัยกาหนด
ตาม ม.44
- งบประมาณภาพรวม
- งบประมาณการจ่าย
ลงทุน
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการ
100 คน
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พื้นที่ราชบุรี
-

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

จานวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นศูนย์

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เรือนจากลาง
เขาบิน
หน่วยงาน

ต.ค.60- ก.ย.61 จานวนช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

ศูนย์อนามัยที่
5 ราชบุรี

ร้อยละความสาเร็จในการจัดการกรณีการกระทาผิดตาม
กระบวนการที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนด
-

ต.ค.60- ก.ย.61 ร้อยละ 80 ของบุคลากรรับทราบและเข้าใจทิศทาง และร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมการดาเนินงานที่สนับสนุนความสุจริต
โปร่งใส และเป็นธรรม
ต.ค.60- ก.ย.61 ร้อยละ 96

ศูนย์อนามัยที่
5 ราชบุรี

ร้อยละ 96
ร้อยละ 88
32,600

31 ต.ค. – 1
พ.ย. 61

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติงานได้ สานักงาน กศน.
อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จังหวัดราชบุรี
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อลดปัญหาในการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยประชาชนสามารถรับรู้และ
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21. กิจกรรมส่งเสริมให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการบริหารงานและ รายงานการประชุมสภา
งบประมาณของฝุายบริหารและฝุายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี ทุกฉบับ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

22. โครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 7 อาเภอ

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

งบประมาณ
(บาท)
48,500

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตรวจสอบได้
รายงานการประชุมสภาฯ ที่ผ่านการตรวจและรับรองของสภา องค์การบริหาร
ฯแล้วได้นาเข้าสู่ website ของ อบจ.ราชบุรี
ส่วนจังหวัด
ราชบุรี
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
จานวนพื้นที่ในการเผยแพร่

หน่วยงาน
สานักงาน
ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดราชบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
1. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมขน (Community) ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
2.การจัดทาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมาย
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ช่องทางการร้องเรียน
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 จานวนบุคลากรหรือผู้ใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมทา
กิจกรรมต่อต้านปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

-

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้ง
เบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่จานวน 5 ช่องทาง
- ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ราชบุรี และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ
- ติดต่อทางไปรษณีย์
- E – mail : drt 1567 @gmail.com
- โทรศัพท์ : 0 3233 2062/โทรสาร 0 3232 2567
- Facebook Fanpage :
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน
สานักงานที่ดิน
จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดราชบุรี
และศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ
ทุกอาเภอ
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4. จัดทาช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการทุจริตและ
ประชาชนมีช่องทาง
ประพฤติมิชอบ หรือข้อเสนอแนะ ผ่านทางเว็บไซต์/
Facebook และ การรับฟังข้อร้องเรียน
Application Line
เพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
5. การจัดการระบบการรับฟังเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส สหกรณ์ และกลุ่ม
การทุจริต
เกษตรกร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2560 - 2564 สามารถรับฟังข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ต.ค. 60 - 30
ก.ย. 61

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี
หน่วยงาน

สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สานักงาน
มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้ง
สหกรณ์จังหวัด
เบาะแสการทุจริตเพิ่มขึ้น 4 ช่องทาง
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
โครงการ/กิจกรรม
1. การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
2. เปิดเผยขั้นตอนกระบวนการทางานให้ประชาชนทราบ
3. การรับรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
1) สนับสนุนให้กาหนดเรื่อง “การรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน” เป็นตัวชี้วัดในการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติงาน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส ของ
หน่วยงาน
3) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ทุกระดับเพื่อ
- ร่วมกันประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต “ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมใจ
ต้านภัยทุจริต (HPC 5 Anti-Corruption)”
- สื่อสารเรื่องการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบ
4) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนเพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
ตอบแบบสารวจออนไลน์การรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปี 2561

เป้าหมาย
80 คะแนน

งบประมาณ
(บาท)
-

ร้อยละ 80

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561
ต.ค.60 - ก.ย.61

1 เรื่อง

-

ต.ค.60 - ก.ย.61

2,825

ต.ค.60- ก.ย.61
19 ม.ค. 61

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
- ผ่านการประเมินระดับ 80 คะแนน
ถ่ายทอดผ่าน facebook

1 คาสั่ง
1 ครั้ง/ทุกคน
1 ประกาศ
เรื่อง/ครั้ง
ทุกกลุ่มงาน

ก.พ. 61

จานวนคน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
จานวนแนวทาง/วิธีการ/นโยบาย/ประกาศ
เจตจานง
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรับรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

หน่วยงาน
ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี
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