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บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม คุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
เพื่อขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒๑) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนแมบทสงเสริ มคุณธรรมแหงชาติ ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ก.พ.ร. และสอดคลองกับยุทธศาสตร
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสรางระบบธรรมาภิบาลที่ยั ่งยื นในหนว ยงานภาครัฐ และสรางความตระหนั ก รู
และปลุ กจิ ต สำนึ กเกี ่ย วกั บ การต อต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิช อบเพื ่ อสร า งความโปร งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ
เพื ่ อให การขับเคลื ่อนการดำเนินงานในดานการปองกั นทุจริ ต การส งเสริ มคุณธรรม และ
จริยธรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จะใชแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริม
คุณธรรม คุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เปนแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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๒. กรอบในการจัดทำแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
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๓. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

๖

๔. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

๘

-2๑. หลักการและเหตุผล
การทุจริตถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศ
พัฒนาแลวหรือประเทศดอยพัฒนา และไดกลายเปนปญหาที่มีความสำคัญที่สุดปญหาหนึ่งของหลายประเทศ
โดยปญหาการทุจ ริตนี้ ยัง ไม มี ทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุน แรงและซับซอนมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
แมวาหลายประเทศไดกาวเขาสูความทันสมัย มีระบบบริหารราชการสมัยใหม มีการรณรงคจากองคกรของรัฐ
หรือองคกรอิสระตาง ๆ เชน องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคประชาชน ที่เห็นพองกันวา
การทุจริตเปนปญหาที่นำไปสูความยากจน และเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาอยางแทจริง นอกจากนี้
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประเมินและจัดอันดับภาพลักษณ
คอรรัปชันของประเทศตาง ๆ สำหรับประเทศไทยนั้นมีผลการจัดอันดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
ของประเทศไทยประจำป พ.ศ. 25๖๒ ได 3๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ ๑๐๑
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร
มีความโปรงใสสูงที่สุด (คะแนน ๘๕ ลำดับที่ ๔) รองลงมาไดแก บรูไน (คะแนน 6๐ ลำดับที่ 3๕) มาเลเซีย
(คะแนน ๕๓ ลำดับที่ ๕๑) และประเทศไทยอยูอันดับที่ ๖ จาก ๑๐ ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบในปที่ผ านมา
ประเทศไทยมีผลคะแนนเทากับป พ.ศ. ๒๕๖๑ แตไดอันดับเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 25๖๑ ประเทศไทย
ไดคะแนน 3๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ ๙๙ จาก 1๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยมีประเด็น
ที่ทำใหผลคะแนนลดลง คือ การใชอำนาจรัฐเพื่อผลประโยชนสวนตนของขาราชการเจาหนาที่ฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ ฝายทหารและตำรวจ และการทุจริตในภาคการเมืองมีการแพรขยายตัว
ซึ่งการจัดอันดับดังกลาว ทำใหเห็นวาการดำเนินงานในการตอตานการทุจริตของประเทศไทยที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ ยวข องกับการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต ได มี ความพยายามในการแก ไขป ญ หา
การทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการดังกลาว ไดสรางให
ทุ กภาคส ว นในสั ง คมเกิ ด ความตื ่ น ตั ว และเข ามามี ส  ว นร ว มในการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหา
ความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหา
การขาดจิ ต สำนึ ก ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การไม แ ยกแยะผลประโยชน ส  ว นตนและส ว นรวม
โดยสถานการณปญหาการทุจริตที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ การรวมตัวกันเพื่อรวม
กระทำทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ ทำใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง
ปจจุบันการแกปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดถูกกำหนดเปนหนึ่งในยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยทุกภาคสวน
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธ
ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ เพื่อสรางความโปรงใสในระบบราชการอันจะนำไปสู
ความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศอยางมีธรรมาภิบาล ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเปาหมายหลัก เพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ประกอบกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีเปาประสงค คือ
สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ นอมนำหลักปรัชญา

-3ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยูรวมกันดวยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน โดยไดกำหนดคุณธรรมที่พึงประสงค
สำหรับสังคมไทย ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ที่มีเปาหมายเพิ่มระดับคา CPI (Corruption
Perception Index) ของประเทศไทยเปนสำคัญ โดยตั้งเปาใหอยูสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ
ดังนั้น เพื่อเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ใหบรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งรวมเปนหนวยงาน
ภาครัฐอี กหนึ ่ งหน วยงานที่ เขา ร วมเปนภาคีในการป องกัน ปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงานการปองกันและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบไวในยุทธศาสตร
สำนักงาน ก.พ.ร. ในยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมสนับสนุนในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตในระบบราชการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐใหโปรงใส ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
และความเชื่อมั่นใหแกระบบราชการไทย และไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตร
ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม คุมครองจริยธรรม ขับเคลื่อนผานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภายในของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ซึ่งมีแนวทาง
การดำเนินงานประกอบดวย ๒ กลยุทธ คือ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหมีการตระหนัก ปลูกฝงจิตสำนึก ทัศนคติ
ในการตอตานการทุจริต และกลยุทธที่ ๒ เสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะสงผลให บุคลากรมี คานิยมความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
อันนำไปสูการสรางความโปรงใสในระบบราชการ ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

-4๒. กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม
คุมครองจริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
คำแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2๕ กรกฎาคม 25๖๒
นโยบายหลักที่ 1๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
โดยจั ด ให มี ม าตรการและระบบเทคโนโลยี นวั ตกรรมที ่ ช วยปองกั นและลดการทุจ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
อยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิช อบ
อยางเปนระบบพรอมทั้งเรงสรางจิตสำนึกของคนในสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม
และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 25๘๐) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เนนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึก
ในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ตองมีความชัดเจน
มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการ ลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบตั ิ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒๑) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมี ๒ แนวทางการพัฒนา คือ (๑) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดยปลูกฝงวิธีคิดในเด็กและเยาวชน ใหมีจิตสำนึกในความซื่อสัตยสุจริต
และการปรับ “ระบบ” โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
มีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ผานระบบการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (๒) การปราบปรามการทุจริต
มุ  ง เน น การเสริ มสร างประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและกลไกการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ ทั้งในดานของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนา
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
แผนแม บทส ง เสริม คุณ ธรรมแห งชาติ ฉบั บที ่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไดกำหนด
วิสัยทัศน คือ “สังคมไทยมีคุณธรรมเปนรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเปนไทย อยูรวมกัน
ดวยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน” ซึ่งมีเปาประสงค
สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ นอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยูรวมกันดวยสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางยั่งยืน โดยในการดำเนินงานกำหนดยุทธศาสตรไว
๔ ดาน ไดแก ๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทย ๒) ยุทธศาสตรที่ ๒
สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ ๓) ยุทธศาสตรที่ ๓
สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม และ ๔) ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไดกำหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ซึ ่ งมี เป าประสงค เชิ งยุทธศาสตร ได แก ระดั บคะแนนของดัชนีการรับรู  การทุ จริ ต (Corruption Perceptions
index: CPI) สูงกวารอยละ 50 โดยในการดำเนินงานกำหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ไดแก 1) สรางสังคม
ที่ไมทนตอการทุจริต 2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริต

-5เชิงนโยบาย 4) พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และ 6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI) ของประเทศไทย
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได แก ยุ ทธศาสตร ที ่ ๑ สร างสังคมที ่ไม ทน
ตอการทุจริตและยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุ ทธศาสตร สำนั กงาน ก.พ.ร. ยุ ทธศาสตรท ี ่ ๔ การส งเสริ ม ธรรมาภิ บาลในภาครั ฐ
โดยกำหนดเปาประสงค คือ สงเสริมสนับสนุนในการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตในระบบราชการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของภาครัฐใหโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
และความเชื่อมั่นใหแกระบบราชการไทย โดยสรางระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหนว ยงานภาครัฐ และ
สร างความตระหนักรู และปลุ กจิตสำนึกเกี ่ยวกั บการต อต านการทุจ ริตและประพฤติม ิ ชอบเพื ่อสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ

-๖๓. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1. สร้างความตระหนักปลูกฝังจิ ต สำนึกสร้างทัศนคติ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
หรื อ ค่ า นิ ย มรั ก ความถู ก ต้ อ งและร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในการต่อต้านการทุจริต
และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสริมสร้ าง
ธรรมาภิบาลในภาคราชการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนของภาครัฐ
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อสำรวจความพึ ง พอใจและรับ ฟัง ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนและภาคเอกชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของหน่วยงานของรัฐ
3. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนได้ ต ามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การอำนวยความสะดวกฯ

1. ร้อยละหน่วยงานของรัฐสามารถ ร้อยละ 60
นำแนวทางของหน่ ว ยงานต้ น แบบ
ไปปรับใช้
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 70
และภาคเอกชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของหน่วยงานของรัฐ
3. ระดับความสำเร็จของการศึกษา ร้อยละ 100
ความเป็นไปได้ของรูปแบบและขั้นตอน
การให้บริการของศูนย์รับคำขออนุญาต

กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก าร
ตระหนั ก ปลู ก ฝั ง
จิ ต สำนึ ก ทั ศ นคติ
ในการต่อต้านการทุจริต
2. เสริ ม พลั ง การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต

-๗ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งและรูปแบบการดำเนินงาน 4. ร้อยละความพึงพอใจของภาคเอกชน ร้อยละ 70
ของศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ต่อแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ
ในการรับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามมาตรา 14 ข้อมูลของภาครัฐ
5. เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
ที่มีการเชื่อมโยงงานบริการตั้งแต่ต้นจนจบผ่านทางเว็บไซต์
(www.info.go.th) โดยมีส ำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบ
และควบคุ ม คุ ณ ภาพของคู ่ ม ื อ สำหรั บ ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่แก่ประชาชนโดยอัตโนมัติ
เพื ่ อ ให้ ม ี ข ้ อ มู ล ที ่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย และเกิ ด
ความสะดวกในการติดต่อราชการ

กลยุทธ์

-๘-

๔. แผนปฏิบตั ิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

-๙แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมให้มีการ
ตระหนัก ปลูกฝัง
จิตสำนึก ทัศนคติ
ในการต่ อ ต้ า น
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการสร้างการรับรู้
และความตระหนัก
ในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
งานภาครัฐ
๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะสำนักงาน
ก.พ.ร.
- การฝึกอบรมสัมมนา
บุคลากรหลักสูตร
เตรียมความพร้อม
สำหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ (ปฐมนิเทศและ
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๘๐
ในการสร้าง
การรับรู้ให้กับ
ภาคประชาชน
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม

ข้าราชการ
ร้อยละ 70
สำนักงาน ก.พ.ร.
มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๓ 6๓ 6๓ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔

3,๖๙๕,๓00

- กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบราชการ

๑,๕๐๐,๐๐๐

- สำนักงาน
เลขาธิการ

๕๑,๙๐๐

- ๑๐ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อตรงในการ
บริหารงานภาครัฐ
และการออกแบบ
มาตรการประเมิน
ความซื่อตรงที่มี
ประสิทธิภาพ

๑. ร้อยละ
ของหน่วยงาน
ภาคราชการ
ที่มีภารกิจ
รับผิดชอบ
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของ
ประเทศไทย
มีการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล
๒. ค่าคะแนน
และผลการจัด
อันดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต
(Corruption
Perception
Index : CPI) ดีขึ้น

เป้าหมาย

๑. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

๒. ค่าคะแนน
และผลการจัด
อันดับดีขึ้น
จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๓ 6๓ 6๓ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔

๓,๗๕๗,๔๐๐

- กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบราชการ

- ๑๑ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนา
แนวทางการให้บริการ
ของภาครัฐ
เพื่อประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

ร้อยละความ
พึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการให้บริการ
ตามคู่มือสำหรับ
ประชาชน
ของหน่วยงาน
ของรัฐ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละ 8๓

๙,๓๘๖,๗๐๐

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๓ 6๓ 6๓ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔ 6๔

- กอง
นวัตกรรม
บริการ
ภาครัฐ

