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2

บทนา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเ ป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของแต่ละหน่วยงาน โดยแปลง
แนวทางมาตรการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไปสู่การปฏิบัติ
ในปี พ.ศ. 2561 สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้มีการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ลดน้อยลง สาหรับแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
ได้จัดทาขึ้นโดยยึดกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดทาแผนฯ
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สถานการณ์หรือแนวโน้มการทุจริตขององค์กร
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติและเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลา
ช้านาน อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุ กปี ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองที่ผ่ านมาทุกรัฐ บาลให้ ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบยังปรากฏอยู่ นอกจากนี้องค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีภารกิจ ที่สาคัญ คือ สร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้โลกปราศจากการทุจริต และได้ประเมินและจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ
สาหรับประเทศไทยค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันยังอยู่ในระดับต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 100 คะแนนมาโดยตลอด
ผลการประเมินดังกล่าวเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการทุจริต
ในระดับที่สูง ในปี 2559 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับ รู้การทุจริต พบว่า
ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ คะแนนลดลง
3 คะแนน เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2558 ซึ่ ง ได้ 38 คะแนน อยู่ ล าดั บ ที่ 76 จาก 168 ประเทศ โดยเหตุ ผ ลจาก
แหล่งข้อมูลที่ให้คะแนนประเทศไทยลดลง เนื่องมาจากการรับข่าวสารการทุจริตที่มีต่อเนื่อง การเรียกรับสินบน
การเรี ย กรั บ เงินเพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้า ส่งออก และการประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ์
ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว ทาให้เห็นว่าการดาเนินงานในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันนั้นยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีความพยายามในการกาหนดและ
ใช้มาตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ใน 35 ส่วนราชการ เพื่อเป็นกลไกทาหน้าที่บูรณาการการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์
รัปชัน โดยมีสถานะเป็นส่วนราชการตามนัยมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
มาตรา 3/1 แห่งกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส
อีกทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศ.ป.ท.) ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริตของสานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
บู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม
ในสานักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะแก่เลขาธิการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน ก.พ.ร. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประสาน เร่งรัด และกากับ
ให้มีการดาเนินการตามแผน รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและจัดทา
รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม มีข้าราชการปฏิบัติงาน

4

จานวน 3 คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการพัฒ นาระบบราชการเป็ นรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนั กพัฒ นาระบบ
ราชการชานาญการ จานวน 1 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) มาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยประเมินจากดัชนี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนี ความ
โปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวั ฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.27 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานระดับสูงมาก และอยู่ในอันดับที่ 22
ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 147 กรม อย่างไรก็ดี จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสานักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงมากทุกปี
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน ก.พ.ร.
ส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ก ารทบทวนเป้ า หมายแผนงานบู ร ณาการ แนวทางและตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กาหนดยทุธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ ท้อถิ่น ที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ดาเนินการจัดทาร่างแผนฯ กาหนด 6 ยุทธศาสตร์ และ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อลด
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศ ทั้งนี้เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การเพิ่มคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12
แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กาหนดยุ ทธศาสตร์ หลั ก 3 ยุทธศาสตร์ โดยในส่ วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก จะต้องมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งมีการสื่อสาร
ทาความเข้าใจในกลไกการป้องกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กาหนดยุทธศาตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

6

สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาอย่ างต่อเนื่อง และในปี 2562 ให้ความสาคัญกับการดาเนินการส่งเสริมและสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องภาครั ฐ ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และการพั ฒ นาแนวทางการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ เพื่ อ
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์
คือ สร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความโปร่งใสและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งยกระดับความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต
ตลอดจนเสริ มสร้ างให้ ภ าคส่ ว นต่าง ๆ ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการทุจริต แลประพฤติ มิ ช อบ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ มีพฤติกรรมไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
2. โครงการพั ฒ นาแนวทางการให้ บริ ก ารของภาครัฐ เพื่ อ ประสิ ทธิภ าพและความโปร่ ง ใส
มีวัตถุประสงค์ คือ ติดตามผลการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปปรับปรุง
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ และสร้างให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น รวมทั้งสารวจความ
พึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ อานวยความสะดวกให้ กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสานักงาน ก.พ.ร.
วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี)
กาหนด
2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ต่ อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดโครงสร้างระบบราชการ การแบ่งส่วนราชการ การพัฒนาองค์การ
มหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2.1.2 การจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐ
อย่างอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้กับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
2.2 การให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน และ
หน่วยงานของรัฐ อันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์
ของการพัฒนาระบบราชการ
2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบราชการ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงาน ก.พ.ร.

9

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริม
และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของภาครัฐในการ
ต่อต้านการทุจริต
1.1 การจัดทาแผนกล
ยุทธ์การสร้างการรับรู้
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐในการต่อต้าน
ทุจริต
1.2 การสร้างการรับรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน
การสื่อสารเชิง
สร้างสรรค์ ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ เช่น
- การออกแบบ
กระบวนการสื่อสารให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- การสื่อสารสร้างการ
รับรู้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของการ ไม่ต่ากว่า
ตระหนักรู้ถึง
ร้อยละ
ความสาคัญของ 70
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
(บาท)
12,271,500
บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเลขาธิการ
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โครงการ/กิจกรรม
1.3 การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต การ
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น
- การสัมมนาเครือข่าย
- การจัดประชุม
ปฏิบัติการข้าราชการ
ใหม่
- การประชุมหารือ
ร่วมกับภาครัฐและ
สื่อมวลชน
2. โครงการพัฒนา
แนวทางการ
ให้บริการของภาครัฐ
เพื่อประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส
2.1 ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามคู่มือ
สาหรับประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐใน
ส่วนภูมภิ าค/พื้นที/่

ตัวชี้วัด

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
ภาคเอกชนต่อ
การให้บริการ
ของหน่วยงาน
ของรัฐ

เป้าหมาย

ร้อยละ
80

งบประมาณ
(บาท)

10,054,000
บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
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โครงการ/กิจกรรม
สาขา จานวน 150
หน่วยงาน ใน 30
จังหวัด
2.2 จัดทาช่องทาง
การสารวจอย่างน้อย
1 ช่องทาง และ
สารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ
2.3 จัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชนเพื่อ
ปรับปรุงงานบริการที่
มีความสาคัญต่อการ
ผลักดันและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
ไม่น้อยกว่า 5 งาน
บริการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม
2.4 จัดประชุมสัมมนา
เผยแพร่ผลการพัฒนา
แนวทางการให้บริการ
ของภาครัฐ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ

