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นโยบายสาคัญ
การจัดทาแผนปฏิบั ติร าชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ จังหวัดสิ งห์ บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่กาหนดให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้อง ให้ความสาคัญ คือ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีรายละเอียด ดังนี้
- วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (ZERO Tolerance & Clean Thailand)”
- คาอธิบายวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ขอ งชาติและประชาชน
เพือ่ ให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
- พันธกิจ : “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
- วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
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- ยุทธศาสตร์ : ยุท ธศาสตร์มีความครอบคลุ มกระบวนการดาเนิ นงานด้านการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ
“ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่ว งวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริต เป็ น การดาเนิ น การโดยผ่านสถาบันหรือกลุ่ มตัว แทนที่ ทาหน้าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้ มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิ ตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อส่ว นรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ อันจะนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการส ร้างสังคมโปร่งใสด้วย
การบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทาง
ที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและ แนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่ าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต
และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับ การทุจริตทุกรูปแบบมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทยควบคู่กับ
การดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้ง มวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ
ที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นได้อย่างชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อัน
เป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุ บันสะท้อนให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นา พาหรือไม่นับถือยาเกรง
กฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด
เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ว แน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติขอ งทุกภาคส่วนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทาง
การเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกลการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จาก
การดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่ อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครง การพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ
สามารถถูกใช้เป็นเครื่ องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก
ข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานร ะหว่างหน่วยงานในการ
ตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้น ตัดสิ นใจนโยบาย (Policy Cecision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy
Evaluation) และ ขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้ การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทา งการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒ นา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
กลยุท ธ์ ที่ 8 การพั ฒ นาระบบและส่ งเสริม การดาเนิ น การตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ว ยการต่ อต้ านการทุ จริต ค.ศ.2003 (United Nations
Convention Against Corrup)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภ าพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเ รื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การ
ปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็ว
มากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึ กษาวิเคราะห์
พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการ
ดาเนินงานที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุด
แล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางของอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nation Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation)
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริ ต
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษส าธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ
การจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ
ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม ภาคเอกชน
และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
1.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือนโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิท ธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะดาเนิน การตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก กระจ ายอานาจเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริ การด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนา
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ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่ าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้ าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อ
ผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทา
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัย ขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.4 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่ อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับ
ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือความผิดท าง
อาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ สานั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดาเนิน การแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่ อให้ ไ ด้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงาน ตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัต ย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลั งการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.7 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้อ งกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็น
กรอบและแนวทางการดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการในภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตร์ชำติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบำยรัฐบำล นโยบำยที่ 10
กำรป้องกันปรำบปรำบกำรทุจริต

คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557

นโยบำยเน้นหนัก มท.
มหำดไทยใสสะอำด

ยุทธศำสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลู กฝังค่านิยม คุณ ธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

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

ยุทธศำสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

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

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่ า งเฉี ย บขาดและรวดเร็ ว กั บ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้ อ 3. การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เป็ น ไปตาม
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนั บสนุ นให้มี จังหวัดใสสะอาด
อ าเภ อใสสะอาด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
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 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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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนราชการ
ภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี
ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
2. ที่ทาการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
4. สานักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
5. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
6. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
7. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
8. อาเภอเมืองสิงห์บุรี
9. อาเภออินทร์บุรี
10. อาเภอพรหมบุรี
11. อาเภอบางระจัน
12. อาเภอท่าช้าง
13. อาเภอค่ายบางระจัน
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม

1
4
1
1
4
2
1
2
1
17

บูรณาการ

387,900
160,000
547,900

งบประมาณ
ส่วนราชการ/จังหวัด

5,000
150,000
131,449.04
200,000
486,449.04
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของงบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

กลยุทธ์ที่
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต
รวม

จานวนโครงการ
2

งบประมาณ (บาท)
477,900

2

477,900

1

70,000

1

70,000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ/จังหวัดในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
รวม

จานวนโครงการ
10
1
2

งบประมาณ (บาท)
355,000
-

13
1

355,000
131,449.04

1

131,449.04
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมให้สังคมไทย
ไม่โกงต่อต้านการทุจริต

2 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสาคัญ
ของชาติและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วยนับ ปริมาณงาน
คน
410

คน

209

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
บูรณาการ
งบปกติ
รวม
387,900
387,900

90,000

-

90,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ร้อยละ 80
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
จานวน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ร้อยละ 100
เข้าร่วม
โครงการ

จังหวัดสิงห์บุรีมี
เครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น

กานัน ผู้ใหญ่บ้านมี
ความสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบารมี
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัด
สิงห์บุรี

อาเภอเมือง
สิงห์บุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาบุคลากรให้ผู้บริการ
ประชาชน

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
คน
40
70,000
70,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรของที่ทาการ อาเภอเมือง
ราชการ ลูกจ้าง และ ปกครองอาเภอเมือง สิงห์บุรี
ตัวแทนกานัน
สิงห์บุรีได้ปรับเปลี่ยน
ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 40 วิธีคิด วิธีการทางาน
คน เข้าร่วมโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
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3.2 งบประมาณของส่วนราชการ/จังหวัดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
ครั้ง
1
-

2 เสริมสร้างจิตสานึกคุณธรรม
ครั้ง/เดือน
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
กิจกรรม : ชมสื่อวีดิทัศน์ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ

1

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรีได้รบั
การสร้างจิตสานึก
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการด้วยสื่อวีดิ
ทัศน์จานวน 12 เรื่อง

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายตาม
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ปี
พ.ศ. 2561
บุคลากรในสังกัด
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักและมี
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติและทางาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สิงห์บุรี

สานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สิงห์บุรี

21

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
พ.ศ. 2561

4 คัดเลือกคนดี ศรี พช.

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
ครั้ง
1
5,000
5,000

ครั้ง

1

-

-

-

ตัวชี้วัด
บุคลากรในสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี จานวน
40 คน ได้รับการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาข้าราชการ

ผลลัพธ์

บุคลากรในสังกัด
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนัก และมี
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติและทางาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
บุคลากรของสานักงาน บุคลากรของ
พัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนา
สิงห์บุรี ประพฤติ
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ปฏิบัติตนตามหลัก
ได้รับการยกย่องเชิดชู
คุณธรรม จริยธรรม
เกียรติเป็นข้าราชการ
และจรรยาข้าราชการ ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ได้รับการคัดเลือกเป็น ตามหลักคุณธรรม
คนดี ศรี พช.
จริยธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สิงห์บุรี

สานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สิงห์บุรี

22

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
จานวนครั้ง
3
150,000
150,000
หรือรุ่นที่
ผ่านการ
อบรม

6 คัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาดีเด่นสานักงานทีด่ ิน
จังหวัดสิงห์บุรี และสานักงานทีด่ ิน
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

ครั้ง/เดือน

12

-

-

-

7 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ครั้ง

1

-

-

-

8 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนาใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ครั้ง/ปี

1

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
60 คน/รุ่น
ประชาชนได้รับ
สานักงาน
ความรู้และตระหนัก ป้องกันและ
ด้านการป้องกัน
บรรเทา
ปราบปรามการทุจริต สาธารณภัย
และประพฤติมชิ อบ จังหวัด
ข้าราชการและ
ผู้ได้รับการคัดเลือกมี สานักงาน
ลูกจ้างประจาร้อยละ ความภาคภูมิใจ มี
ที่ดินจังหวัด
80 มีคุณธรรม
ขวัญกาลังใจ
สิงห์บุรี
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนมีความพึง
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต พอใจต่องานบริการ
ของสานักงานที่ดนิ
จังหวัด
จานวนครั้ง
บุคลากรของ
สานักงาน
หน่วยงานเข้าใจหลัก ส่งเสริมการ
ธรรมาภิบาลและนา ปกครอง
คุณธรรมมาใช้ในการ ท้องถิ่น
ปฏิบัติราชการ
จังหวัด
สิงห์บุรี
จานวนบุคลากรที่ได้รบั บุคลากรในสังกัดมี
สานักงาน
การฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจ
ส่งเสริมการ
เกี่ยวกับการป้องกัน ปกครอง
และแก้ไขปัญหาการ ท้องถิ่น
ทุจริต
จังหวัด
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

23

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 พัฒนาศักยภาพกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
คณะกรรมการหมู่บ้านและบริการ
ประชาชน (ส่งเสริมความรู้คุณธรรม
จริยธรรมแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน)

10 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
อาเภอพรหมบุรีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
คน
1,140
200,000
200,000

คน

100

-

-

-

ตัวชี้วัด
กานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
เข้าร่วมโครงการทุก
หมู่บ้าน (105 หมู่บ้าน)
จานวน 1,140 คน

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาเภอ
อินทร์บุรี

กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อ
นาไปใช้เป็นหลักใน
การดาเนินชีวิตและ
การปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละของบุคลากรที่ ผู้เข้ารับการอบรมมี อาเภอ
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
พรหมบุรี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปราบปรามการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุจริต และนาไปใช้ใน
มาตรฐานและการ
การปฏิบัติหน้าที่ให้มี
บริหารกิจการ
ความถูกต้องตาม
บ้านเมืองที่ดี ไม่น้อย ระเบียบแบบแผนของ
กว่าร้อยละ 80
ทางราชการ

24

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินชีวติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
คน
36
-

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้ารับฟังการ
ประชุมชี้แจง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
บุคลากรของ
สานักงาน
หน่วยงานสามารถนา ส่งเสริมการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปกครอง
พอเพียงมาใช้ให้เกิด ท้องถิ่น
ประโยชน์
จังหวัด
สิงห์บุรี
ผลลัพธ์

25

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 อบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

2 ฝึกอบรมเครือข่ายในการติดตาม
และตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติ มิชอบในภาครัฐ

เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
คน
77
-

คน

100

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ
ข้าราชการ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็น
เครือข่ายในการติดตาม
และตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานใน
อาเภอ
ภาครัฐมีความถูกต้อง บางระจัน
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการอบรม
อาเภอ
เป็นเครือข่าย มี
พรหมบุรี
ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริต

26

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัด
ครั้ง
11
131,449.04 131,449.04 การเผยแพร่ข้อมูล
จ้าง
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สร้างความเป็นธรรม
สานักงาน
โปร่งใส และตรวจสอบ ส่งเสริมการ
ได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปกครอง
ในอานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการ จังหวัด
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
ผลลัพธ์

