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แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดยะลา

2
คานา
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยะลา จัดทาขึ้นตามกรอบการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการ การกากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยะลา
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญ
ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยะลา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ ส่วนราชการในจังหวัดยะลา และสาหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
การกากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด
จังหวัดยะลา
พฤษภาคม ๒๕๖1
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ส่วนที่ 1
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
และเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรู ปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
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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/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุ กระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
อาจกล่าวได้ว่าปั ญหาการทุจริตนั้น เป็นเสมือนศูนย์ก ลางของปัญ หาความขัดแย้ง ทั้ง มวลของสัง คมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ ง ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่ง เจตจานง
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็น ถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิช อบ
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งใน ส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดง
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้าง
สังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชั ดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในก ารปกครอง
บ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบป รามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้
กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมี ความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไ ข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ท่ี ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกั บ
การแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจาก
การใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ
และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง จาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือใ นการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามี
หลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการ
ที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิ งนโยบายร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึง ได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิง นโยบาย” ซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง ป้องกัน
การทุ จริ ตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริม สร้ า งธรรมาภิบ าล ตั้ ง แต่เ ริ่ม ขั้น ก่อ ตัว นโยบาย ( Policy formation) ขั้น การก าหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มี การเอื้อประโยชน์กัน
ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้ งของนักการเมือง เป็นต้น
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
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กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
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3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
(กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดั บ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบป ราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายป้องกั นการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United
Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์
นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการ อย่า งรวดเร็ว และผู้ก ระทาการทุจ ริตได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
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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. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (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 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญ ญาและมาตรฐานสากล
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 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง สหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ย กระดับคะแนนดัช นีก ารรับ รู้เ รื่อ งการทุจ ริต ของประเทศไทย เป็น ยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น การยกระดับมาตรฐานด้า นความโปร่ง ใสและ การจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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 มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
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ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในการแต่ง ตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
สาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีก า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โ ดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ส านั กงานคณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในภาครัฐ ดาเนิ นการแสวงหา รวบรวม และด าเนิน การอื่ นใด เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้ อเท็จ จริ ง และ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1.ส่ ง เส ริ ม การบริ ห าร กิ จ กา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
สาธารณะได้ ร วดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้น ตอนที่ แ น่น อน ระยะเวลาด าเนิ น การที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ แล ะ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบัง คับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อ จัดจ้างให้ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนับสนุนให้มี จัง หวัดใสสะอาด
อ าเภอใสสะอาด แล ะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

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

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

2.ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างเข้มข้น
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จังหวัดยะลา

20
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการในด้านการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จังหวัดยะลา
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ที่
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย
รวม
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

รวม
ภาพรวม

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
17
3
1

งบประมาณ (บาท)
606,250
0
69,600

21
4
1
3

675,850
125,000
0
0

4
2

125,000
0

2
31

0
800,850
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แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด

คน

ปริมาณ
งาน
88

2

กิจกรรม ให้ความรู้ในหัวข้อ
วินัยและการป้องกันการทุจริต

คน

20

3

ประกาศนโยบายเจตจานง
การบริหารงานด้วยความสุจริต

ครั้ง

2

4

แจ้งเวียนข้อสั่งการและ
นโยบาย กาชับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและโปร่งใส
ของส่วนราชการ
จัดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“ zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ครั้ง

1

คน

๒๐6

หน่วยนับ

5

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
หน่วยงาน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์
รับผิดชอบ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
ไม่ใช้งบ - ร้อยละ 80ของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
สานักงานพัฒนา

การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ชุมชนจังหวัดยะลา
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบ - ร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากรที่
สานักงานเกษตร




ได้รับความรู้เรื่องวินัย กฎหมาย ระเบียบ
และสหกรณ์จงั หวัด
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ยะลา
ไม่ใช้งบ - ส่วนราชการได้ทราบถึงเจตจานงที่
สานักงานจังหวัด


มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยะลา
รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต
ไม่ใช้งบ - ส่วนราชการได้ยึดถือเป็นแนวทาง
สานักงานจังหวัด




ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ยะลา

49,200 - ทุกภาคส่วนร่วมกันประกาศ
งบกระทรวง เจตนารมณ์การต่อต้านคอรัปชั่น



สานักงานจังหวัด
ยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
คน

ปริมาณ
งาน
100

6

โครงการ เยาวชนหูตา
สับปะรด

7

แผนปฏิบัติเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง
สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา

8

โครงการ เสริมสร้างวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยะลา

คน

60

9

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยะลา ภายใต้
กิจกรรม “แบ่งปันน้าใจ สู่
สังคม”

คน

160

ร้อยละ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

30,000

- ร้อยละ80 ของเด็กและเยาวชนเกิด
กระบวนการการเรียนรู้ มีความเข็มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

40,000 - ร้อยละ80ของประชาชนที่รับบริการ
มีความเชื่อมั่น ศรัทธา
- ร้อยละของระบบงานบริการมีความ
มาตรฐานฯ
- ร้อยละของข้าราชการ ลูกจ้างของ
สานักงานที่ดินมีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่ใช้งบ

- ร้อยละของบุคลากรสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกิด
กระบวนการคิดและรับรู้มาตรฐานทาง
จริยธรรม ค่านิยม เชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
16,000 - ร้อยละ 80ของบุคลากรเกิดการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
เมตตาธรรม
- บุคลากรสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อาเภอ ยึดมั่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมเมตตาธรรมและมีจรรยาบรรณ
ของการเป็นข้าราชการที่ดี

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4












หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักงานที่ดิน
จังหวัดยะลา

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา


สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยะลา

23
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
หน่วยงาน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์
รับผิดชอบ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
76,200 - ร้ อ ยละ80 ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ รั บ รู้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์

เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
จังหวัดยะลา
ส าคัญของรัฐเกี่ยวกั บการป้องกัน ปราม
ปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
ภาครัฐ

10

โครงการ ประชาสัมพันธ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

คน

ปริมาณ
งาน
50 คน

11

การจัดทาคู่มือแจกจ่าย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนให้กับทุกส่วนราชการ
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ราชการ
โครงการสร้างเครือข่ายประชา
รัฐต่อต้านการทุจริตประจาปี
พ.ศ.2561 จังหวัดยะลา

เล่ม

๕๐๐

๙๐,๐๐๐ - ทุกภาคส่วนราชการมีความรูค้ วามเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ

คน

200

จัดทาคู่มือการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนแก่
ส่วนราชการและแนวทาง
ปฏิบัติราชการ

เล่ม

200

158,000 - ผู้เข้าร่วมและเครือข่ายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวข้องการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
17,0๐๐ - จานวนข้อร้องเรียนการทุจริตลดลง

หน่วยนับ

12

13

















สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา


สานักงาน
จังหวัดยะลา

24
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

14

การประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาจังหวัด

ครั้ง

ปริมาณ
งาน
2

15

กิจกรรม คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

ครั้ง

๑

16

การคัดเลือกบุคคลที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครั้ง

๑

17

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดยะลา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

คน

200

หน่วยนับ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

30,๐๐๐ - จานวนครั้งในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ไม่ใช้งบ - ระดับความสาเร็จของการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๔ กลุ่ม
ไม่ใช้งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4




189,850 - จานวนของผู้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
ฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
เพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป



สานักงาน
จังหวัดยะลา
สานักงาน
จังหวัดยะลา



- ความสาเร็จของการคัดเลือกบุคคลที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงาน
จังหวัดยะลา
สานักงาน
จังหวัดยะลา

25
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

ไม่ใช้งบ

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลาเกิดกระบวนการคิดและ
สามารถนาหลักการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการทางานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

- ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม
- ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

คน

ปริมาณ
งาน
60

2

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ
ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา
กิจกรรม การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

คน

167

ไม่ใช้งบ

คน

20

ไม่ใช้งบ

หน่วยนับ

3

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
สานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ
มนุษย์ของ
จังหวัดยะลา













สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ของ
จังหวัดยะลา

26
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

1

โครงการ เยาวชนไทยหัวใจใส
สะอาด

คน

ปริมาณ
งาน
100

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

69,600

- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหายมีความรู้
สามารถเป็นกลไกในการตรวจสอบและการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
สานักงานพัฒนา

สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

27
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

1.

2.

3.

แจ้งเวียนกรอบแนวทางการ
ป้องกันการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดให้
ข้าราชการและบุคลากรของ
ส่วนราชการในจังหวัดยะลาถือ
ปฏิบัติ
แจ้งเวียนนโยบายประกาศ
จังหวัดยะลาเรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดทาคามั่นเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตนเองกรณี
ข้าราชการมีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง
(ต่ากว่าร้อยละ 60)

จานวน
ครั้ง

จานวน

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ในการตระหนักถึงปัญหาทุจริต

ส่วน
ราชการ
ทุกภาค
ส่วน
ภาคเอกช
น องค์กร
อิสระ
และ
เครือข่าย

ปริมาณ
งาน
2 ครั้ง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

ไม่ใช่งบ

- ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตใน
ภาครัฐ

1 ครั้ง

ไม่ใช่งบ

- ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตใน
ภาครัฐ
- ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

1500
คน

125,000

- ส่ ว น ร า ช ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
ภาคเอกชน องค์ ก รอิ ส ระ และ
เ ค รื อ ข่ า ย มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น
ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการใช้
สื่ อ รู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งสอดคล้ อ ง
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนการ
ทุจริตลดลง

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4















หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา

28
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

4

แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ

จานวน
ครั้ง

ปริมาณ
งาน
1 ครั้ง

งบประมาณ
ไม่ใช่งบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์
- ส่วนราชการในสังกัด มท.และ
นายอาเภอยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดต่อไป

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4


หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

1

โครงการ จัดทาแผนการ
ควบคุมภายในสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดยะลา

-

ปริมาณ
งาน
-

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

ไม่ใช้งบ

-การจัดทาระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
สานักงานพัฒนา




สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

29
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดั บ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการ พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

2

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินองค์กร ชุมชน
อาเภอและจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 – 2564)

3.

หน่วย
นับ
คน

ปริมาณ
งาน
85

ระดับ

5 ระดับ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์

ไม่ใช้งบ

- ร้อยละ 100ของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานและได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนภายใต้มาตรการจูงใจในการ
ขับเคลื่อน ค่านิยมองค์กร ABC DEF และ S&P
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ
- องคกร ชุมชน อาเภอ และจังหวัด เพื่อคัดเลือก
องค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดที่มีคุณธรรมตาม
แผนแม่บทฯ

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4









หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ยะลา

สานักงานจังหวัด
ยะลา
สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ยะลา

30
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก ”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน

2

การจัดทาช่องทาง
การร้องเรียนของหน่วยงาน

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

จานวน
ช่อง
ทางการ
ร้องเรียน
จานวน
ช่องทาง

ไม่กว่าน้อย 2
ช่องทาง

ไม่ใช้งบ

ไม่กว่าน้อย 2
ช่องทาง

ไม่ใช้งบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์
- จานวนช่องทางการร้องเรียน

- การเพิ่มช่องการร้องเรียนของหน่วยงาน

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4













หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดยะลา
สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดยะลา

