จังหวัดยโสธร

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

คานา
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธรจัดทาขึ้นตามกรอบการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้สาหรับ
ดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งยังใช้เป็นกรอ บแนวทางการบริหารจัดการ การกากับ
เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ต่อต้านการทุจริตจังหวัด ยโสธร บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จังหวัด ยโสธร ได้แปลงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิ บัติ
โดยได้จัดทา “แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด ยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่ วนที่ 3 ยุ ทธศาสตร์ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบจังหวัด ยโสธร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ วนที่ 4 แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบั ติการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิช อบจังหวัด ยโสธร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดยโสธรโดยคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร พิจารณาเห็นว่าแผน
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดทิศทางและแนวทางดาเนินงานให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตของจังหวัดบรรลุเป้าหมายโดยการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดยโสธร

สารบัญ
รายการ
คานา
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ 2. กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ส่วนที่ 4. แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน้า
1
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16
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20
26
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ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 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
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
6 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 “ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอด
บทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่
มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุก
ระดับ
2. การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครือ่ งมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
/กลยุทธ์ที่...

-6กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่น ตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ ทางสังคมที่ผิ ดต่อจริยธรรมทางสั งคมและ/หรือกฎหมาย และผลั กดันให้ เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่ านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่ง
เจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อน ให้เห็นถึงเจตจานงทาง
การเมืองอัน แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ มทุกฝ่ าย ที่ต้องการให้ การบริห ารราชการแผ่ นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้ง
ในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทาง
การเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมื อง ทุจริตฉ้อฉล
หรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ให้ ป ระชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมแ ละมีความเห็นพ้อง
สอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่ งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
/ยุทธศาสตร์...

-7-

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสม
กับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
/กลยุทธ์ที่...

-8กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอัน
เกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒน าเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามาร ถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมือง
ถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดใน เรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโ ครงการต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
/ยุทธ์ศาสตร์...

-9-

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์
กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือ กตั้งของนักการเมือง เป็นต้น
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
10.การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
/กลยุทธ์ที่ 2...

-10กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (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 ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิ ดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
/กลยุทธ์ที่ 2...

-11กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชน
ให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
/กลยุทธ์ที่ 7....

-12กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒ นาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่ อต้านการทุจริต 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 ของการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการ
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผน
กาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรา
กฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไก
/และกระบวน...

-13และกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น การโดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป็ น กฎหมาย ( Legislation) การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒ นากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเ ป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะ
กระทาการทุจริต 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. 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. การเพิม่ บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
/กลยุทธ์ที่ 4...

-14กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ พลวัต ของการทุจ ริต และสอดคล้อ งกับ สนธิส ัญ ญาและ
มาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล
3. การประเมิ นติ ดตามการอนุ วัติ การตามสนธิสั ญญา เพื่ อให้ ความเห็ นทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุ จริตให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับ องค์กรสื่อมวลชน สื่ อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
/กลยุทธ์ที่ 7...

-15กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาต รฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับ ค่าดัช นีก ารรับ รู้การทุจ ริต ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (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...

-16กลยุทธ์ที่ 2บู รณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่ อมั่น
วางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะ
ดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การ
บริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่อง
นี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

/คาสัง่ คณะ...

-17คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สั งคมและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหั วหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเ ท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มา
เป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
/ส่วนที่ 2....
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
การป้องกันปราบปราบการทุจริต ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูก ฝังค่านิย ม คุณ ธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1 .ส่ งเส ริ ม การบ ริ ห ารกิ จ กา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

1 0 .2 ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การบ ริ ก าร
สาธารณะได้ รวดเร็ว ประหยั ด สะดวก ท า
ขั้ น ตอนที่ แ น่ น อน ระยะเวลาด าเนิ น การที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิ น ระดับ
ความเชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับ ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3.การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนับ สนุ นให้ มีจั งหวัด ใสสะอาด
อ าเภ อใสสะอาด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่ งเสริ 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 เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
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 ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) คานึงถึงหลักการพื้นฐานสาคัญ 4
ประการ ประกอบด้วย ประการหนึ่ง ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประการที่สอง ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับ แนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและต้องสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่นามาสู่การทุจริตในประเทศไทย ประการที่สาม เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วน โดน
เฉพาะระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 7 องค์กร สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม และประกาศที่สี่อัน
เป้าหมายสาคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมให้ประช าชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

วิสัยทัศน์
“จังหวัดยโสธรใสสะอาด”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
จังหวัดยโสธร ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
จังหวัดยโสธรได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
/วัตถุประสงค์...
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วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประชาชนชาวจังหวัดยโสธรมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
2. ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ กาหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต คว บคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่ อสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
จังหวัดยโสธร จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืด
ถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้ วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
/1. บริหาร...

-221. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
3. วัตถุประสงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหา การปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของ
ข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม
และลงโทษการกระทาที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
3) เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในจังหวัด แสวงหาความร่วมมื อจากภาคส่วน
อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยโสธรยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล
/4. เป้าหมาย...

-234. เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
๑) จังหวัดยโสธรสามารถดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเพิ่มระดับของค่าดัชนีภาพลักษณ์
การทุจริตของประเทศไทย ให้ได้ค่าคะแนนร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖1
๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของของรัฐในจังหวัดยโสธรมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต และพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบลดลง
5. ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดยโสธร ตามแนวทางตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ ๔

ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสม
กับการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
/ยุทธศาสตร์ที่ 3...
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว ทางการ
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
/กลยุทธ์ที่ 4....

-25กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ พลวัต ของการทุจ ริต และสอดคล้อ งกับ สนธิส ัญ ญาและ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
/ส่วนที่ 4 ...

ส่วนที่ 4.
แผนงานโครงการและงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27

แผนงานโครงการการป้องกันการทุจริต จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่

โครงการ

1 รณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความ
โปร่งใส
2 การสร้างเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับอาสาสมัครพาณิชย์
3 ปฏิบัติธรรมนาหลักธรรมพระพุทธศาสนา
ศิล 5 เพื่อลดและต่อต้านการทุจริต
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แรงงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่
5 โครงการติดตามประมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปริมาณ
100

กลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

คน

20

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.พาณิชย์ จว.ยส.

คน

200

กลยุทธ์ที่ 4

200,000

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ 1

/

สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร
แรงงานจังหวัดยโสธร

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ 2

/

แรงงานจังหวัดยโสธร

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จว.ยส.

28
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

6 กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรในสานักงาน
7 จัดประชุม
จัดบอร์ดรณรงค์/เผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
8 โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
หรือภาคประชาชนในการสอดส่องเฝ้า
ระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
9 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอาเภอคาเขื่อนแก้ว

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ครั้ง

กลยุทธ์/แนวทาง

ปริมาณ
12 กลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดยโสธร

ครั้ง

4

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง. สถิติจังหวัดยโสธร

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ 4

50,000

สนง.ปภ.ยส.

115
หมู่บ้าน

1
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2

อาเภอคาเขื่อนแก้ว
10,000

29
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

10 รณรงค์ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริตโปร่งใส ในที่ประชุมประจาเดือน
กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นประจาทุกเดือน
11 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยววินัย
และจริยธรรมของข้าราชการ
12 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล
13 โครงการสร้างค่านิยม จิตสานึก
สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
และให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้อกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน

หน่วยนับ
หมู่บ้าน

ปริมาณ
128

กลยุทธ์ที่ 4

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

ครั้ง

4

กลยุทธ์ที่ 1

/

ครั้ง

4

กลยุทธ์ที่ 1

คน

40

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

สร้างค่านิยม จิตสานึก
สาธารณธ คุณธรรม
จริยธรรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกาหมาย
ที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ลาปราบปรามการทุจริต
แก่บุคลากรในหน่วยงาน

หน่วยงาน
ดาเนินการ
อาเภอกุดชุม

ทรัพยากรธรรชาติ
จังหวัดยโสธร
/
ทรัพยากรธรรชาติ
จังหวัดยโสธร
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานที่ดินจังหวัด

30
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

14 จัดรณรงค์ใส่เสื้อขาวในวันพุธ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้าน
การทุจริต
15 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ เช่น ร่วมกันแสดง
สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ร่วมกันจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการุจริต รณรงค์ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของ
องค์กรของสานักงานฯ
16 เปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
เข้ามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
17 กิจกรรมการให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.คุมประพฤติ.จว

หน่วยนับ
คน

ปริมาณ
34

คน

34

ส่งเสริมกลไกลทางสังคม
เพื่อต่อต้านการทุจริต

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

คน

193

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

ครั้ง

2

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสังคมชุมชน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสังคมชุมชน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

ส่งเสริมกลไกลทางสังคม
เพื่อต่อต้านการทุจริต

31
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

18 อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ให้ตระหนักและเข้าใจ แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่นตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
19 เผยแพร่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับ
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๒
20 เผยแพร่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ์
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
21 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
2

คน

กลยุทธ์/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ.
2561

หน่วยงาน
ดาเนินการ

จัดกิจกรรมรณรงค์
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรือนจา.จว.

81

จัดพิมพ์คู่มือเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์

เรือนจา.จว.

คน

81

จัดพิมพ์คู่มือเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์

เรือนจา.จว.

ครั้ง

2

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจา.จว.

32
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

22 สนับสนุน ส่งเสริม ในการรับรู้
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ
23 แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการดาเนินการมาตรฐาน
ความโปร่งใสของเรือนจา ๕ ด้าน

24 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนทราบ
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
และทางเว็บต์
25 การประชุมประจาเดือน
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้า

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ช่องทาง

ปริมาณ
3

ครั้ง

1

ช่องทาง

2

ครั้ง

12

กลยุทธ์/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ.
2561

หน่วยงาน
ดาเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการให้
สาธารณชนรับทราบ

เรือนจา.จว.

แต่งตั้งบุคคลภายนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการมาตรฐาน
ความโปร่งใสของ
เรือนจา ๕ ด้าน
จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลาง
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
และเว็บไซต์
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ที่จังหวัดจัดประชุม

เรือนจา.จว.

เรือนจา.จว.

เรือนจา.จว.

ส่วนราชการ และนายอาเภอ

33
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

26 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
28 โครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างฝ่ายปกครอง

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

หน่วยนับ
๑ ครั้ง

ปริมาณ
๓๒ คน

๖ ครั้ง

329

ครั้ง

1

ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย
เป้นเครื่องมือต่อต้าน
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ ๔

นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
10,000

1,267,200

/
/

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.พมจ.ยส

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

30 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทา
หน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและ
ประณีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอาเภอ

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ ๔

/

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

34
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านกฎหมายแก่กานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ
32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘
33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสืบสวนคดีอาญา โดยพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ''Learning By
Doing เรียนจริง จับจริง''
จังหวัดยโสธร
34 โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง

หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
1

กลยุทธ์ที่ ๔

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ ๔

/

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

ครั้ง

1

กลยุทธ์ที่ ๔

/

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

ครั้ง

2

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

กลยุทธ์ที่ 2

หน่วยงาน
ดาเนินการ
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร

สนง.ประชาสัมพันธ์.จว.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและความโปร่งใส
(ประกาศแนวทางปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่
ประกาศ 5 ส )

35
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.
ดาเนินการ
2561
/
สนง.ประชาสัมพันธ์.จว.

หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
3

กลยุทธ์ที่ 2

36 ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จง ยโสะร

เรื่อง

10

กลยุทธ์ที่ ๔

/

สนง.ประชาสัมพันธ์.จว.

37 การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)

คน

29

กลยุทธ์ที่ 3

30,000

สนง.ประกันสังคม.จว.

38 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คน

30

กลยุทธ์ที่ 2

120,000

สนง.ประกันสังคม.จว.

ร้อยละ

60

กลยุทธ์ที่ 2

72,000

สนง.ประกันสังคม.จว.

35

กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรของ
สานักงาน (พิธีทาบุญวันสาคัญของพระพุทธ

39 โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่

ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน
(Virtual Private Network : VPN)
40 การส่งเสริมสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment)

ร้อยละ

60

กลยุทธ์ที่ 2

57,600

สนง.ประกันสังคม.จว.

กลยุทธ์/แนวทาง

งบประมาณ
พ.ศ.
2561

หน่วยงาน
ดาเนินการ

36
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่

โครงการ

41 กิจกรรมจัดฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับ

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ

ปริมาณ

คน

50

กลยุทธ์ที่ 3

/

สนง.ประมง.จว.

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.กษ.จว.

คน

89

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.กษ.จว.

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเน้น
การเลี้ยงแบบอินทรียแ์ ละผสมผสาน
พึ่งพาตนเองได้โดยหยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

42

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

43

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

44

โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึก

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.กษ.จว.

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.ปศุสัตว์.จว.

ในการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

37
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
ที่
45

โครงการ
โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึก

หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
12

กลยุทธ์ที่ 4

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

คน

7

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.บังคับคดี.จว.

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 4

/

สนง.พลังงาน.จว.

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

ในการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

46

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน

47

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

38
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่

โครงการ

1 จัดทาป้ายไวนิล/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ประกาศปฏิญญาวายุภักษ์ "กระทรวงการคลัง
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
2 การเปิดเผยขั้นตอน/กระบวนการ
ทางานให้ประชาชนทราบ
3 บรรจุหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน
ของสานักงานฯ

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง

ปริมาณ
1

กลยุทธ์/แนวทาง
กลยุทธ์ที่ 1

ร้อยละ ๘๐ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
การป้องกันทุจริต
12
พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.คลัง.จว.ยส.

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

4 กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

ครั้ง

1

เสริมสร้างการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล

-

สนง.คุมประพฤติ.จว

หน่วยงาน
ดาเนินการ

39
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่

โครงการ

1 โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2 จัดประชุมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน
3 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวินัยข้าราชการ

หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
1

กลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

คน

30

กลยุทธ์ที่ 3

/

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จว.ยส.

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 1

/

สนง.ปภ.ยส.

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

สนง.วัฒนธรรม จว.ยส.

และจรรยาบรรของข้าราชการ
4 โครงการเผยแพร่/ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านทางเสียง
ตามสาย หนังสือเวียน จุลสาร
เว็บไซต์กรมและบอร์ดประชาสัมพันธ์
รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้
กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 1

/

สนง.ปภ.ยส.

40
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)
ที่

โครงการ

5 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
6 การติดตามการรับเรืองร้องเรียน
และขั้นตอนการส่งต่อ เผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง
การกระทาผิดวินัย/ประมวลจริยธรรม

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ครั้ง

ปริมาณ
12

กลยุทธ์/แนวทาง
กลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ครั้ง

ร้อยละ ๙๐ ปรับระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ ๑๐๐

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จว.ยส.
สนง.คุมประพฤติ.จว

เรื่อง

อย่างน้อย ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากร
๖ เรื่อง ในเรื่องการปราบปราม

ร้อยละ ๑๐๐

สนง.คุมประพฤติ.จว

การทุจริต

41
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่

โครงการ

1 อบรมและสัมมนา ส่งเสริมความรู้ด้านการ
การป้องกันการทุจริตให้คนในองค์กร
2 การจัดทาข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายใน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/
ฝ่าย มรสานักงานฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้
ขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยนับ
15

ปริมาณ
ราย

กลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

5

เรื่อง

กลยุทธ์ที่ 1

/

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.ปฏิรูปที่ดิน จว.ยส.
สนง.ปฏิรูปที่ดิน จว.ยส.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับพื้นที่
4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการดาเนินงานภาครัฐปี 2561

คน

11

กลยุทธ์ที่ 1

7,000

สนง.แรงงาน.จว.

คน

150

กลยุทธ์ที่ 1

68,000

สสจ.ยส.

5 โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และความรับผิดทางละเมิด
6 การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจา
สานักงาน

คน

150

กลยุทธ์ที่ 5

85000

สสจ.ยส

กิจกรรม

3

กลยุทธ์ที่ 1

/

สนง.ขนส่งจังหวัด

42
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่

โครงการ

7 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้รวดเร็ว
เข้าถึงได้ง่าย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนโดยจัดให้มีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
กิจกรรม

ปริมาณ
1

กลยุทธ์/แนวทาง
กลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.ขนส่งจังหวัด

8 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และปรพพฤติมิชอบ
9 สรุปผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ครั้ง

21

กลยุทธ์ที่ 1

5,000

สนง. จัดหางาน จว.ยส.

ครั้ง

6

กลยุทธ์ที่ 2

/

10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

คน

19

กลยุทธ์ที่ 1

/

ทรัพยากรธรรชาติ
จังหวัดยโสธร
สนง.เกษตรและสหกรณ์
จว.ยส.

11 โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
12 ประกาศมาตรการด้านความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

ครั้ง

12

กลยุทธ์ที่ 2

/

ฉบับ

1

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จว.ยส.
สนง.พช.จว.ยส.

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
5,000

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ประกาศแนวทางการดาเนิน
งานของหน่วยงาน

43
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ที่

โครงการ

13 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
14 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
คน

ปริมาณ
69

แห่ง

คน

กลยุทธ์/แนวทาง
ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติธรรม
ตั้งปณิธานความดี
ส่งเสริมให้สหกรณ์นาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

สนง.พช.จว.ยส.

**อยู่ระหว่างการ สานักงานสหกรณ์
จัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดยโสธร

บริหารจัดการ

1.1 วางระบบมาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.2 จัดอบรมให้ความรู้และวิธี
การประยุกตืใช้คู่มือการปฏิบัติ
แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์และสหกรณ์
1.3 การนาไปสู่การปฏิบัติด้าน
ธรรมภิบาลของสหกรณ์
1.4ติดตาม/ประเมินผล
1.5 จัดประกวดสหกรณ์ที่มี
ธรรมาภิบาล ละเชิดชูผลงาน
1.6 ทบทวนแผนด้านธรรมาภิบาล

จากกรมมส่งเสริม
สหกรณ์

44
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ที่

โครงการ

1 การรับเรื่องร้องเรียนและติดตาม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด
2 พัมนาสมรรถนะและองค์ความรู้

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปริมาณ
90

กลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
/

คน

18

ที่ ๗:พัฒนาสมรรถนะ

5,000 บาท

เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์/แนวทาง

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สนง.ปภ.ยส.

สานักงานการท่องเที่ยว

เชิงสหวิชาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

และองค์ความรู้เชิงสหวิชา
การของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต

และกีฬาจังหวัดยโสธร

45
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ที่

โครงการ

1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายการดาเนินงาน
หน่วยนับ
คน

ปริมาณ
400

กลยุทธ์/แนวทาง
กลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
พ.ศ.
2561
500,000

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักงานจังหวัดยโสธร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต
2 โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิต
สานึกในการปฏิบัติงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
3 อบรมและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
มีควมรู้ ความ้ข้าใจ รวมทั้งมีการ
ให้ประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

คน

500

กลยุทธ์ที่ 2

ครั้ง

2

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

434,500

สานักงานจังหวัดยโสธร

เรือนจาจังหวัด

