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แผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

จังหวัดตราด 
 



 
ค ำน ำ 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2560 จังหวัดตรำด จัดท ำขึ้นตำมกรอบกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน และประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส่วนรำชกำรในจังหวัดตรำด 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของศูนย์ต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดตรำด บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์และสำมำรถ  
ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว จังหวัดตรำดได้แปลงยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยไปสู่กำรปฏิบัติ  
โดยได้จัดท ำ “แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตรำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560” ขึ้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเรื่องกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต ประพฤติมิชอบเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2560 ประกอบเนื้อหำ 3 ส่วน ได้แก่ สวนที่ 1 
นโยบำยส ำคัญ ส่วนที่ 2 กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดตรำด ประจ ำปีงบประมำณ 2560 และ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตรำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรำชกำรทุกส่ว นรำชกำร 
ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดบรรลุเป้ำหมำยโดยกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ       
มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์บริกำรประชำชนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลต่อไป 

 
 

         ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดตรำด 

 

 

         

 



 

สำรบญั 
 

หัวขอ้                หน้ำ 

  ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญ               1 

                ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

    สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

    ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 ส่วนที่ 2 กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     16  

 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560    18 
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ส่วนที ่1 ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัยทุธศำสตรน์โยบำยรัฐบำล  
1.1 ยุทธศำสตรช์ำติวำ่ดว้ยปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสยัทศัน ์
 “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำตติ้ำนทจุริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 

 ค ำอธบิำยวสิยัทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ จะมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ       
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐตลอดจนประชำชนในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ 

 พนัธกจิ     

 “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต      
ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
 ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน  
 3. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 4. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน  
 5. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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 ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลัก       
ออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 1. สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3. สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 4. พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศำสตรท์ี่ ๑ “สร้ำงสังคมทีไ่มท่นตอ่กำรทุจรติ” 
 ค ำอธบิำย 
 ยุทธศำสตร์ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” เป็นแนวทำงยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะ “ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม ให้มี ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม          
และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้อันจะน ำมำสู่กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้ำงบทบำทของสื่อมวลชน กลุ่มทำงสังคม และองค์กรวิชำชีพในกำรสร้ำงสังคมโปร่งใสด้วยกำรบูรณำกำรแผนงำนในทุกระดับ         
ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันบนพ้ืนฐำนของกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทำงที่ได้จำก “Benchmarking”        
โดยถอดบทเรียนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตจำกประเทศต่ำง ๆ ที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และปลูกฝังค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกรูปแบบมำปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทและสภำพปัญหำของประเทศไทย ควบคู่กับกำรด ำเนินกำรต่อยอดกลไก         
หรือแนวทำงที่มีอยู่เดิม ด้วยกำรบูรณำกำรและเปิดโอกำสให้กับทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. พัฒนำหลักสูตร/บทเรียน/กำรเรียนกำรสอน/กำรน ำเสนอ/รูปแบบ กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. กำรก ำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงพลเมืองที่ด ี
 2. พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะ 
 4. กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชำชีพ   
 6. พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 1. น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. พัฒนำหลักสูตร/บทเรียน/กำรเรียนกำรสอน/กำรน ำเสนอ/รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต    
 2. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมและ/หรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม  
   (Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

 ยุทธศำสตรท์ี่ ๒ “ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ” 
 ค ำอธบิำย 
 จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ เมื่อพิจำรณำจำกประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นกำรชุมนุมประท้วงข องประชำชน      
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ำยที่มีต่อทุกรัฐบำลที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำล          
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ  อำจกล่ำวได้ว่ำปัญหำกำรทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลำงของปัญหำควำมขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลำกว่ำหนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ แล ะกำร
แสดงออกซึ่งเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม  ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจ ำนงทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำย ที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำห น้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมื องของประชำชนในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นได้ชัดเจน         
โดยปรำกฏทั้งในส่วนค ำปรำรภอันเป็นส่วนแสดงเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชำวไทย และปรำกฏทั้งในส่วนเนื้อหำสำระในหมวดต่ำง ๆ อันเป็ นกำรจัดโครงสร้ำง    
และระเบียบทำงกำรเมืองกำรปกครองที่น ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมที่โปร่งใสปรำศจำกกำรทุจริต ซึ่งร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนถึงควำมเห็นพ้อง
ต้องกันว่ำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยไทยที่ผ่ำนมำมิได้มีเสถียรภำพ หรือรำบรื่นเรียบร้อยเป็นเพรำะผู้น ำไม่น ำพำหรือไม่นับถือย ำเกรงกฎเกณฑ์กำรปกครองบ้ำนเมือง 
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ ำนำจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีกำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขำด เพ่ือมิให้ผู้บริหำร             
ที่ปรำศจำกคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลได้เข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมืองหรือเข้ำมำใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชนที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำงเด่นชัดในห้วงเวลำกว่ำหนึ่งทศวรรษ      
ที่ผ่ำนมำให้ด ำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุ ทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต        
ระยะที่ 3 จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  
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โดยเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองกำรปกครองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นรูปธรรม
และมีควำมเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่ำนิ ยมร่วม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อันเป็นเจตจ ำนงทำงกำรเมือง
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหำกำรเมืองกำรปกครองไทยให้เกิดเสถียรภำพและควำมสงบเรียบร้อยในท้ำยที่สุด 

 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. ก ำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  2. ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำเอกสำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำและก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
 2. กำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน 
 3. กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น 
 2. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 3. กำรส่งเสริมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
 2. จัดท ำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
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  กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยและกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง  
 2. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน 

 ยุทธศำสตรท์ี่ ๓ “สกดักัน้กำรทจุรติเชงินโยบำย” 
 ค ำอธบิำย 
 กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) คือกำรแสวงหำประโยชน์ หรือกำรเอ้ือประโยชน์หรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม        
อันเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจทำงบริหำรในกำรเสนอโครงกำรหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จำกกำรด ำเนินตำมโครงกำร
หรือกิจกำรนั้นๆ และท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ กำรทุจริตในรูปแบบดังกล่ำวเป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำร
ก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผลกำรวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำโครงกำรพัฒนำสำธำรณะต่ำง ๆ สำมำรถถูกใช้เป็นเครื่องมือ        
ในกำรทุจริตได้ตลอดเวลำ แต่กำรทุจริตเชิงนโยบำยก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นกำรก ำหนดโครงกำรตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เนื่องจำกเป็นวำระแรกที่นโยบำยของพรรค
กำรเมืองถูกก ำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่ำนมำมีหลำยองค์กรอิสระและหลำยหน่วยงำนพยำยำมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำ ว แต่เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเรื่องอ ำนำจหน้ำที่       
ตำมกฎหมำยไม่ได้มีกำรก ำหนดให้มีอ ำนำจยับยั้งโครงกำรที่อำจน ำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกำรตรวจสอบนโยบำยหรือโครงกำรต่ำงๆ 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตเชิงนโยบำยร่วมกัน 
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกัน       
กำรทุจริตตลอดกระบวนกำรนโยบำยโดยกำรก ำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy formation) ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย            
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และ
ขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยทุธ ์
 กลยทุธท์ี ่๑  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง 
 2. กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย 
 3. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย 
 4. พัฒนำกรอบชี้น ำกำรก ำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล 
 5. พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก ำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยเหตุ : (เพ่ือแก้ไขกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดเตรียมงบประมำณ เช่น มีกำรเอื้อประโยชน์ 
      กันระหว่ำงภำคกำรเมือง ภำคธุรกิจ เป็นต้น กำรทุจริตในกระบวนกำรอนุมัติงบประมำณ เช่น มีควำมพยำยำมผันงบประมำณเข้ำสู่เขตพ้ืนที่เลือกต้ัง 
   ของนักกำรเมือง เป็นต้น และกำรทุจริตในกระบวนกำรบริหำรและควบคุมงบประมำณ เช่น กำรทุจริตในขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดกำร 
   ทุจริตมำกที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 9. กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเก่ียวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  10. กำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็นควำมผิดในทำงบริหำร 
  11. กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 
  12. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
  13. บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย 

  กลยทุธท์ี ่๒  กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy cycle feedback) 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย 
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 กลยทุธท์ี ่3 กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตเชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใสและไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 4 “พฒันำระบบปอ้งกนักำรทจุรติเชิงรุก” 
 ค ำอธบิำย 
 ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกำสกำร
ทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมำภิบำล 
 กลยุทธ์ 
 กลยทุธท์ี ่๑  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนำระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
  3. เพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต 
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 กลยทุธท์ี ่3 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
  2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต (ก ำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก ำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว ทำงกำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 2. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 กลยทุธท์ี ่6 สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล 
 2. สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 
  3. ก ำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง 

 กลยทุธท์ี ่7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
  2. ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริต 
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 กลยุทธ์ที่ 8   กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับกำรป้องกันกำรทุจริต 
 3. สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ 
 4. กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทุจริต 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 5 “ปฏริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทจุรติ” 
 ค ำอธบิำย 
 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำงๆ ของกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับตั้งแต่กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบกำรทุจริต กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรในกำรสอบสวนและไต่สวน กำรปรับปรุงและบู รณำกำรขั้นตอน       
และกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว กำรพัฒนำกลไกพิเศษในกำรด ำเนินคดีที่รวดเร็วมำกขึ้น กำรวำงแผนก ำหนดทิศทำง
ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตำมสถิติและฐำนข้อมูลระดับควำมเสียหำย/ควำมเร่งด่วน/จ ำนวนของคดีกำรทุจริต กำรศึกษำวิเครำะห์พลวัตของกำรทุจริตเพ่ือตรำกฎหมำย
ป้องกันกำรทุจริตในเชิงรุก กำรบูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้ลดกำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำและซ้ ำซ้อน กำรคุ้มครอง
พยำนและผู้แจ้งเบำะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินคดีเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีกำรเผยแพร่เปิดโปงให้สำธำรณชน
และสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวในกำรกระท ำกำรทุจริต รวมไปถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงของอนุสัญญำ สหประชำชำติ     
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว จะมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) และกำรตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระท ำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำร         
ที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไกต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะท ำให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริ ตเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น               
คดีกำรทุจริตต่ำงๆ ถูกด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระท ำกำรทุจริตได้รับกำรลงโทษ สำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระท ำกำรทุจริต และคดี
กำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด 
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
 2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244)                              
 2. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 
 2. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 3. กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 
 4. กำรเพ่ิมบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและ
มำตรฐำนสำกล 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
 2. กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญำ 
   และมำตรฐำนสำกล 
 3. กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพ่ือให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยแลกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไป 
   ตำมมำตรฐำนสำกล 
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 4. กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย/ควำมเร่งด่วน/สถิติกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215) 
 5. กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215) 
 ๖. กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัย ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

  กลยุทธ์ที่ 5 บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำร 
   ปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 

  กลยุทธ์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 ๑. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนและผู้ให้เบำะแส (whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๓. กำรก ำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี 
 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต(non-training) 
 2. กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต (training) 
 3. กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 กำรเปิดโปงผู้กระท ำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำงในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง 
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  กลยุทธ์ที่ 9 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 6 “ยกระดบัคะแนนดชันกีำรรบัรูก้ำรทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค ำอธบิำย 
 ยุทธศำสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น กำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัด กำร        
กำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมิน และวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม       
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธร รม ภำคเอกชน                
และต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 6 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษำ และก ำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
 2. บูรณำกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 – ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนี 
   กำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร 
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1.2 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ  
  รัฐบำลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้ำนต่ำงๆ รวม 11 ด้ำน โดยด้ำนที่เกี่ยวข้องกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบำยข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบำยที่ 10 นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  
  ด ำเนินกำรจัดระบบอัตรำกำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
วำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ กำรรักษำบุคลำกรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร        
โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็นและตำมที่กฎหมำยเอ้ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
กำรบริหำรสำธำรณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่
ประชำชนโดยเฉพำะ นักลงทุน ในระยะเฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวันเป็นส ำคัญ 
เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมืองและส่งเสริมให้มีกำรนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ 
โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำน ทั้งจะเร่งรัดกำรด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำกำรทุจริตทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนรัฐและเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน อีกท้ังจะท ำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง          
กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ มำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
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1.3 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ   
 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์     
ของประเทศชำติโดยรวม ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได ้
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร 
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ      
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้
มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของ รัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดูแล            
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรำยงำน       
ผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2  กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
  

ยุทธศำสตรช์ำตฯิ ที ่3                 นโยบำยรฐับำล นโยบำยที ่10               ค ำสัง่ คสช. ที ่69/2557                                 
(พ.ศ.2560-2564)                  กำรป้องกนัปรำบปรำบกำรทจุรติ                  ลงวนัที ่18 มิถนุำยน 2557    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศำสตรท์ี ่1 
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

ยทุธศำสตรท์ี ่6    
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร

ทุจริต : CPI ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ       
เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในกำรพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริต 
และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยทุธศำสตรท์ี ่4 
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 

ยทุธศำสตรท์ี ่6 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร

ทุจริต : CPI ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนำหน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ สร้ำงนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงประหยัด 
มีประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กร
ภำคเอกชน และเครือข่ ำยต่ำง  ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้ำระวัง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงกำรปกครอง 
และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว กับข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครัด 

ยทุธศำสตรท์ี ่3 
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

ยทุธศำสตรท์ี ่6 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร

ทุจริต : CPI ของประเทศไทย 

10.2  ให้ประชำชนเข้ ำถึ งกำรบริ กำร
สำธำรณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท ำ
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลำด ำเนินกำรที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริกำรมีโอกำสประเมิน ระดับ
ควำมเช่ือถือของหน่วยงำนของรัฐ และ
เปิดเผยกำรประเมินผลต่อประชำชน 
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ส่วนที ่3 แผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทจุรติ และประพฤตมิชิอบ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม และงบประมำณ ตำมแผนปฏบิตัิรำชกำรดำ้นกำรป้องกนั ปรำบปรำบกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 จงัหวดัตรำด 

กลยทุธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที ่1 “สร้ำงสงัคมที่ไมท่นต่อกำรทจุรติ” 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 

1.1 พัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะ 

1.2 กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

2. ประยุกต์ปลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต 

2.1 น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
2.2 พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เ ส ริ ม พ ลั ง ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเ พ่ือ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

3.1 สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต    

3.2 สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมและ/หรือกฎหมำย และผลักดัน
ให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) และทำงกฎหมำยบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที ่2 “สกดักัน้กำรทุจรติเชงินโยบำย” 

1. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และ
ตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใสและไร้กำรทุจริตให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กลยทุธ ์ แนวทำงตำมกลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์ที ่3 “พฒันำระบบป้องกนักำรทจุรติเชงิรุก” 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
 

1.1 พัฒนำระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

1.2 เพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต 

1.3 พัฒนำกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต 

2. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิง
สร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.1 พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

3. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

3.1 พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล 

3.2 ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 1.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 

 1.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 
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3.1 แผนงำนบูรณำกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยทุธท์ี ่1 “สง่เสริมให้มรีะบบและกระบวนกำรกลอ่มเกลำทำงสังคมเพื่อตำ้นทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 กิจกรรมลูกเสอือำชีวศกึษำ ช่อสะอำด ร้อยละ 100 100,000  ร้อยละควำมส ำเร็จของกิจกรรม 
 

นักเรียนมีจิตส ำนึกสำธำรณะเพิ่มขึน้ วิทยำลัยสำรพัดชำ่งตรำด 

2 จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้ำรำชกำร พนักงำนลกูจ้ำงในสังกัด 

คร้ัง 1 - จ ำนวนกำรจัดอบรมส่งเสริม
จริยธรรมแก่ข้ำรำชกำร พนักงำน
ลูกจ้ำงในสังกัด 

ข้ำรำชกำร พนักงำนลกูจ้ำงในสังกัด
ได้รับกำรส่งเสริมเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อต้ำนทุจริต 

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

3 จัดกิจกรรมให้บุคคลำกรได้รับกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบและข้อกฎหมำย 

คร้ัง 6 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรม บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงน้อยร้อย
ละ 60 มีควำมรู้และน ำไปปฏิบัต ิ

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืดตรำด 

4 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลขำ่วสำรตำม 
พ.ร.บ.ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 

เรื่อง 3 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ อมู ลที่ เ ผยแพ ร่ตำม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ .ศ .2540 และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

ยกระดับจิตส ำนึกในกำรรักษำ
ประโยชน์สำธำรณะ และปลูก
จิตส ำนึกยึดม่ันหลักคุณธรรมและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
ตรำด 

5 โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษำ คน 500 10,000 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศ และได้รับกำรอบรมให้
มีจิตส ำนึกสำธำรณะป้องกันกำร
ทุจริต 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรอบรมให้มี
จิตส ำนึกสำธำรณะป้องกันกำรทุจริต 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด 

6 ผลิตรำยกำรวทิยุเพื่อเผยแพร่กำร
ส่งเสริมกระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพื่อตำ้นทุจริต 

รำยกำร 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนรำยกำรวิทยุเพื่อเผยแพร่ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

7 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำทีข่องหน่วยงำนให้ปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบที่ก ำหนด 

คร้ัง 6 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม ร้อยละ 85 ชองบุคลำกรในสังกัดได้รับ
กำรแนะนะ กระตุ้นจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

8 กิจกรรมร่วมใจคนไทยต้องไมโ่กง คน 60 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม บุคลำกรในสังกัดและประชำชนใน
พื้นที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำร
ป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและ
น ำมำปรับใช้ได้ 

เทศบำลเมืองตรำด 

9 กิจกรรมสอดแทรกกำรพัฒนำจิตส ำนึก
ในกำรประชุมประจ ำเดือนของ
หน่วยงำน 

คร้ัง 7 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำ น ว น ค ร้ั ง ใ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ประจ ำเดือนของหน่วยงำน 

บุ คลำกรในสั งกั ดได้ รั บกำรปลุ ก
จิตส ำนึกที่ดี  เพื่ อให้พร้อมต่อกำร
ท ำงำนที่เน้นเร่ืองควำมโปร่งใสเป็นหลัก 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรำด 

10 จัดต้ังศูนย์บริกำรประชำชน เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้ับประชำชนในกำรย่ืน
ค ำขอ 

คน 500 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำขอรับบริกำรมีควำม
ถึงพอใจในกำรให้บริกำรย่ืนค ำขอ 

 ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

11 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ค่ำนยิม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
   - อบรมให้ควำมรู้   
   - จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 

คน 1,000 86,000 จ ำนวนข้ำรำชกำรและประชำชน
ที่ได้รับรู้รับทรำบค่ำนิยมหลัก 12 
ประกำร 

ข้ำรำชกำรและประชำชนทั่วไปได้รับ
ควำมรู้คู่คุณธรรม สำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

12 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนและเยำวชนทั่วไป 

คน 500 - จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนได้รับ
ควำมรู้ สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

13 กจิกรรมปลูกจิตส ำนกึเสริมสร้ำง
เกียรตภิูมิข้ำรำชกำร : ส ำนึกรำชกำร
ไทยไม่โกง ส ำหรับบุคลำกรในสังกัด 

คร้ัง 12 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรม บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับควำมรู้
และสำมำถน ำไปปฏิบัติได้ 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 

14 โครงกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมแก่
เจ้ำหน้ำทีพ่ัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 

คน 42 5,000 จ ำ น ว น บุ ค ล ำ ก ร ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำร 

เ จ้ ำห น้ำที่ ได้ รับกำรปลู กฝั งด้ ำน
จริยธรรมและสร้ำงจิตส ำ นึกเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 

15 แผนส่งเสริมธรรมำภิบำลของ
กระบวนงำนกำรจัดเก็บภำษ ี

รำย 13 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้เสีย
ภำษีสุรำ ตำมกฎหมำย 

ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ มีจิตส ำนึกใน
ด้ำนกำรเสียภำษีเพิ่มมำกชื้น 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ตรำด 

16 ติดตั้งป้ำยบริเวณสถำนศึกษำและน ำ
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรตำ้นทจุริต 

ร้อยละ 50 2,000 ร้อยละของนักเรียนที่ เข้ำ ร่วม
กิจกรรม 
 

สั ง ค ม ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม          
หันมำร่วมต้ำนทุจริตอย่ำงจริงจัง 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

17 กิ จก รรมป รับป รุ งข้ อมู ลท ะ เ บียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือน  

ครัวเรือน 4,840 
 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนครัว เ รือนที่ ได้ รับกำร
ปรับปรุงข้อมูล 

- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรำด 

18 กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เรื่อง 130 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข่ำว/บทควำม/ข้อมูลที่เขียน
ได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

ประชำชนและส่วนรำชกำรได้รับรู้เร่ือง
กำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สนง.สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดตรำด 

19 จัดกิ จกรรมส ร้ำ ง จิตส ำ นึก ไม่ ข้ อ ง
เกี่ยวกับกำรทุจริตในพื้นที่หมู่ บ้ำน/
ชุมชน 

คร้ัง 1 - จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรม ประชำชนได้รับกำรปลูกจิตส ำนึก 
และเป็นส่วนหน่ึงในกำรแจ้งเบำะแส
กำรทุจริตของข้ำรำชกำร 

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

20 จัดท ำเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลำกร
ในหน่วยงำน 

ร้อยละ 60 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำน
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อต้ำนทุจริต 

บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงน้อยร้อย
ล ะ  6 0  ส ำ ม ำ ร ถ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมเพื่อต้ำนทุจริต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืดตรำด 

21 โครงกำรนักประชำสัมพันธ์เยำวชน    
คนเก่ง 

คน 20 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวน นัก เ รี ยน นัก ศึกษำที่      
เข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำ มีทักษะในกำรสื่อสำร
เป็นนักประชำสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด 

22 ประชำสัมพันธก์ำรส่งเสริมกระบวนกำร
กล่อมเกลำทำงสังคมเพือ่ต้ำนทุจริต     
ในรำยกำรของ สวท.ตรำด   

คร้ัง 
 

 

500 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
สอดแทรกควำมรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในรำยกำรของ สวท. 

ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบข้อมูลข่ำวสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

23 ผลิตและเผยแพร่สปอตเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมและกล่อมเกลำทำงสังคมต้ำน
ทุจริต 

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสื่อที่เผยแพร่ ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถน ำ
ข้อมูลไปปรับใช้ในหน่วยงำนได้ 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

24 ประชำสัมพันธ์ชอ่งทำงกำรร้องเรียนกำร
ทุจริต ผ่ำนทำงเว็บไซต์หน่วยงำน 
(www.rd.go.th) 

ช่องทำง 2 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต ผู้ เ สี ยภำ ษีมี ช่ อ งทำง ในกำรแ จ้ ง
เบำะแส/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ตรำด 

25 รณรงค์ส่งเสริมกำรปฏิบัติเร่ืองค่ำนิยม
สร้ำงสรรค์ของเจ้ำหน้ำที ่
 1.กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถกูต้อง 
 2.ซ่ือสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ 
 3.โปร่งใสตรวจสอบได ้
 4.ไม่เลือกปฏิบัต ิ
 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

ร้อยละ 
 
 

 
 

75 
 
 

 
 

ไม่มี
งบประมำณ 

-ร้อยละของบุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของ
เจ้ำหน้ำที่ 
 
 

บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของหน่วยงำน 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

26 ประชำสัมพันธค่์ำนิยมสร้ำงสรรค์ของ
เจ้ำหน้ำที ่
 1.กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถกูต้อง 
 2.ซ่ือสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ 
 3.โปร่งใสตรวจสอบได ้
 4.ไม่เลือกปฏิบัต ิ
 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

ช่องทำง 3 ไม่มี
งบประมำณ 

- จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่
เรื่องค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ 

ป ร ะ ช ำ ช น ไ ด้ รั บ ท ร ำ บ ค่ ำ นิ ย ม
ส ร้ ำ งสรร ค์ขอ งห น่วยงำน  และ
สำมำรถเข้ำมำตรวจสอบได ้

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

27 จัดล ำดับค ำขอบริกำรเพื่อวำงแผนกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลังเพื่อสกัด
กั้นกำรเจรจำต่อรอง และย่ืนเงื่อนไข
ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน 

รำย 500 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบริกำร ไม่มีกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอควำม
เป็นธรรมเกิดขึ้น 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

28 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำน
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงสือ่ออนไลน ์

คน 20 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สังกัดที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

29 ประชำสัมพันธ์ คู่มือประชำชน ตำม 
พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำต ทำง Website ของ
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 

คร้ัง 1  จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ ์ เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยทุธท์ี ่2  “ประยกุตห์ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็เครื่องมอืตำ้นทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 โครงกำรสำนสร้ำงเสริมสุขแรงงำน
ไทยจังหวัดตรำด 

กลุ่ม 1 80,600 จ ำนวนกลุ่มแรงงำนที่ ได้ รับกำร
พัฒนำศักยภำพ  

กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำร
ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรฝกึ
อำชพีและพัฒนำทกัษะฝีมือ รวมถึง
ประชำชนวัยแรงงำนได้รับควำมรู้น้อม
น ำแนวทำงตำมพระรำชด ำริมำใช้ในกำร
พัฒนำอำชพีและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 

สนง.แรงงำนจังหวัดตรำด 

2 กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียงในรำยวิชำกิจกรรมองค์กำร
วิชำชพีของนักเรียนนักศึกษำ 

ร้อยละ 100 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของ นัก เ รียนที่ เ ข้ ำ ร่ วม
กิจกรรม 
 

นักเรียนได้รับกำรกลอ่มเกลำทำงสังคม
และกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
เพิ่มขึ้น 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

3 กิจกรรมหลักสร้ำงเกษตรกร
ปรำดเปร่ือง 

คน 87 13,500 จ ำนวนเกษตรกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เกษตรกรได้น ำหลกัควำมรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรำด 

8 จัดท ำศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียงใน
ศูนย์ฯ และให้บุคคลำกรใช้พื้นที่รอบ
บ้ำนพักในกำรปลูกพืชเพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำย 

ร้อยละ 
 

80 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำน   
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ชีวิตประจ ำวัน 

บุคลำกรในหน่วยงำนน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและชีวิตประจ ำวัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืดตรำด 

9 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพนักงำน ลกูจ้ำง
ในสังกัดน ำหลักควำมพอเพียงไปใชใ้น
ชีวิตประจ ำวัน 

คน 10 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม บุคลำกรในสังกัดได้เน ำหลักควำม
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

10 กิจกรรมหน้ำเสำธง ให้นักศึกษำ 
น ำเสนอแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
โดยน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง
มำประยุกต์ใช้ 

คน 1,800 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ได้ร่วม
กิจกรรมหน้ำเสำธง ให้นักศึกษำ 
น ำเสนอแนวทำงกำรป้องกันกำร
ทุจริต โดยน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ใช ้

นักเรียน นักศึกษำ ได้น้อมน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใชใ้น
กำรด ำเนินชีวิตและป้องกันกำรทุจริต 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

11 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
 

80 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบ เข้ำใจ 
และปฏิบัติตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

12 พูดแทรกควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมเพื่อตำ้นทุจริตในรำยกำร
ของ สวท.ตรำด 

คร้ัง 
 
 

700 
 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
สอดแทรก 

ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร และสำมำรถน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ในกำรครองตน ครองตน ครองงำนได ้

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

13 จัดท ำขำ่วเผยแพร่ควำมรูเ้รื่องปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำร
กล่อมเกลำทำงสังคมเพือ่ต้ำนทุจริต 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข่ำวที่ถกูเผยแพร่ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

14 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธเ์ร่ือง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ใน
กำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต 

 สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตที่เผยแพร่ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำรและน ำมำปรับใช้ได ้

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

15 โครงกำร 5 ประสำน สืบสำนเกษตร
ทฤษฏีใหม่ถวำยในหลวง 
 

คน 50 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรได้รับทรำบแนวทำงเกษตร
ทฤษฎีใหม่พร้อมน ำไปปฏิบัตแิละปรับ
ใช้ในครัวเรือน 

โครงกำรชลประทำนตรำด 

16 กิจกรรมส่งเสริมแนวทำงหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คร้ัง 1 30,000 จ ำนวนกิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำร บุคลำกรในสังกัดและประชำชน ไดน้ ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน
และกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 

เทศบำลเมืองตรำด 

17 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรอยพอ่ 
 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำร ผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับรู้ถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว้น ำมำปรับใช้ในกำร
ชีวิตประจ ำวัน และกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตรำด 

18 สอดแทรกกำรน ำหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงกำรปรับใช้ในกำร
กล่อมเกลำบุคลำกรในหน่วยงำนในที่
ประชุมประจ ำเดือนของส ำนักงำน 

คร้ัง 7 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบพร้อมน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ในกำรท ำงำน พร้อมทั้งมีจิตส ำนึกที่ดี 
ไร้กำรทุจริตในกำรท ำงำนในทุกๆดำ้น 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

19 กิจกรรมส่งเสริมข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ เรื่องกำรน ำหลกัปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ใน
ปฏิบัติงำนเพื่อตำ้นกำรทุจริต 

คน 
 

40 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
ในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อตำ้นกำรทุจริตในหน่วยงำนได้ 

ส ำนักงำนจังหวัดตรำด 

20 ประกำศเจตนำรมณ์เป็นวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลำกรด ำรงตนอยู่ โดยใช้
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำม
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช         
รัชกำรที่ 9 

คน 24 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลกรได้รบกำรส่งเสริม
และลูกจิตส ำนึก 

บุคลำกรมีคุณภำพ ชีวิตดี ไมแ่สวงหำ
ผลประโยชน์จำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

21 จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ตำมหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงภำยในหน่วยงำน 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรมผ่ำน
บอร์ดประชำสัมพันธ ์

เจ้ำหน้ำทีไ่ด้ตระหนัก และน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใชใ้น
กำรปฏิบัติงำนต่อตำ้นกำรทุจริต 

ส ำนักงำนสถิติจังหวัดตรำด 

22 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้หลกั
ของคนไทย 12 ประกำร เรื่องกำรมี
สต ิรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระ
รำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  

คน 1,000 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรและประชำชน
ทั่วไปได้รับควำมรู้หลัก 12 
ประกำร 

ข้ำรำชกำรและประชำชนทั่วไปได้รับ
ควำมรู้คู่คุณธรรม สำมำรถน ำไปปรับใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตต่อตนเองและผูอ้ืน่ 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

23 กำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำร
สร้ำงฝำยชะลอน้ ำถวำยพ่อ ร.9  

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนที่เขำ้ร่วมกิจกรรม เกิดควำมสำมัคคีและร่วมสร้ำง
ประโยชน์เพื่อท้องถิ่น ชุมชน 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 

24 บุคลำกรในสังกัดกำรร่วมกับ
หน่วยงำนในพื้นที่ร่วมปลูกป่ำชำยเลน 
อ ำเภอเขำสมิง ตำมหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนที่เขำ้ร่วมกิจกรรม เกิดควำมรักในกำรรักษำธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น ชุมชน 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 

25 โครงกำร พช.ตรำด ท ำดี มีคุณธรรม คน 42 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร เสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่ด ำรงชีวิตและ
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

26 โครงกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 

ศูนย์ 7 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนกำรจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรอย่ำงน้อย 700 รำย (ศูนย์ละ 
100 รำย) ได้รับควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรพฒันำดินและสำมำรถ
น ำไปปรับใช้กับกำรประกอบอำชีพของ
ตนเองได ้

สถำนีพัฒนำที่ดินตรำด 

27 โครงกำรสรรพสำมิตสำนสัมพันธ์ท ำดี
เพื่อพ่อ 

ร้อยละ 80 20,000 
บำท 

ร้อยละของผู้ประกอบกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ผู้ประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่ได้น ำ
ควำมรู้ตำมศำสนพ์ระรำชำมำปรับใช้ใน
กำรท ำงำนและกำรประกอบอำชพี 
อย่ำงมีคุณธรรมและโปร่งใส 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ตรำด 

28 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เร่ืองกำรมี
ส่วนร่วมกับประชำชนในกำรป้องกัน
แ ล ะ ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต ใ น
โครงสร้ำงหลักสูตรและกำรบูรณำกำร
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ทุกรำยวิชำ 
 

(ร้อยละ) 100 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้กำร
ป้องกันกำรทุจ ริตตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นักเรียนได้เรียนรู้กำรป้องกัน            
กำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้เกี่ยวกบักำร
ป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

29 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดตรำด  

คน 8 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำ น ว นข้ ำ ร ำ ชก ำ ร ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำร 

บุคลำกรในสังกัดได้รับควำมรู้ในเรื่อง
กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรำด 

30 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
แก่ปลัดอ ำเภอและเสมียนตรำอ ำเภอ 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังที่จัดกำรอบรม บุคลำกรได้รับควำมรู้เรื่องกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง และน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้ง โปร่งใส 
เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

31 จัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เพือ่ป้องกัน
กำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดอบรมสัมมนำ
ในหน่วยงำน 

บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับควำมรู้ และ
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อปอ้งกนั
กำรทุจริตได ้

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

32 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินชีวิตและกำรพัฒนำตนเอง    
ต ำ ม ห ลั ก ศ ำ ส น ำ  ห ลั ก ป รั ช ญ ำ
เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  รวมทั้ งหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบำล 

เรื่อง 5 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนเรื่องที่น ำเผยแพร่ บุคลำกรในหน่วยงำนและผู้ที่มำใช้
บริกำรได้รับรู้ รับทรำบหลักกำรด ำเนิน
ชีวิต และกำรพัฒนำตนเองตำมหลกั
ศำสนำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมำภิบำล 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
ตรำด 

33 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริของในหลวง
รัชกำรที่ 9 มำปรับใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน โดย
อำศัย 3 หลัก ได้แก่ หลักคิด หลัก
วิชำ และหลักปฏิบัต ิ

คน 24 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวน บุคลำกร ในห น่วยงำน
สำมำรถน้อมน ำแนวพระรำชด ำริมำ
ปรับใช้ได ้

เจ้ำหน้ำที่ในโครงกำรชลประทำนตรำด
ได้น ำหลักคิด หลกัวิชำ และหลกัปฏิบัติ
ตำมแนวทำงของของพระรำชด ำริใน
หลวงรัชกำรที่ 9 ไปปฏิบัต ิ

โครงกำรชลประทำนตรำด 

34 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยมให้แก่ข้ำรำชกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล    

ร้อยละ 85 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่  

ข้ำรำชกำร มแีนวทำงในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธิภำพ รวมทั้งมีวินัย เคำรพ
กฎหมำย กฎระเบียบ  

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

35 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้หลกัของ
คนไทย 12 ประกำร เร่ืองกำรค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติ
มำกกวำ่ผลประโยชน์ของตนเอง 

คน 1,000 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรและประชำชน
ทั่วไปได้รับควำมรู้หลัก 12 
ประกำร 

ข้ำรำชกำรและประชำชนทั่วไปได้รับ
ควำมรู้ คู่คุณธรรม สำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตต่อตนเองและผู้อื่น
ได ้

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

36 สนับสนุนเพิ่มพูนองค์ควำมรู้เกี่ยวกบั
ระเบียบ กฎหมำย เพื่อลดควำมเสี่ยง
ของกำรทุจริต ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

คน 7 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีไ่ด้รับควำมรู้ใน
ระเบียบ พ.ร.บ./ข้อกฎหมำย 

เจ้ำหน้ำทีทุ่กฝำ่ยในส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดตรำด ได้รับองค์
ควำมรู้และเกิดจิตส ำนึกในกำรร่วม
ป้องกันกำรทุจริต และสำมำรถน ำไป
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิได้ 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยทุธท์ี ่3 “เสรมิพลงักำรมสีว่นรว่มของชมุชน (Community) และบรูณำกำรทุกภำคสว่นเพื่อต่อตำ้นกำรทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 โครงกำร To Be Number One  (ร้อยละ) 85 ๕,000 ร้อยละของ นัก เ รียนที่ เ ข้ ำ ร่ วม
กิจกรรม 

นักเรียนร่วมกันเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนกำร
ทุจริต อย่ำงต่อเน่ือง   

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

2 จัดสัมมนำสร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังตอ่ตำ้น
ทุจริต 
 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดสัมมนำ ชุมชนได้รับควำมรู้ และมีจิตส ำนึกต้ำน
ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

3 จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์จังหวัดตรำด 
 

คน 24 30,000 จ ำนวนคณะกรรมกำรฯ ที่เข้ำร่วม
ประชุม 

คณะกรรมกำรฯ สำมำรถขยำยผลควำมรู้ 
ถ่ำยทอดสู่องค์กรและประชำชนทั่วไป 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

4 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมใน
มิติวัฒนธรรม 

คน 150 76,000 จ ำนวนนักเ รียน นัก ศึกษำและ
เยำวชนทั่วไปที่เข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนทั่วไป 
ได้รับควำมรู้ และน ำไปปรับใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตต่อตนเองและผูอ้ื่น 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

5  โครงกำรหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน คน 100 162,800 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ผู้น ำชุมชนได้รับควำมรู้ดำ้นกำรป้องกัน
ยำเสพติดรวมถึงสอดแทรกควำมรู้สกึ
ส ำนึกรักชุมชน และร่วมกันตอ่ต้ำน
กระบวนกำรทุจริต 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 

6 โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรม ร้อยละ 100 ๑0,000 ร้อยละของบุคลำกรและนักเรียนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม 

บุคลำกรและนักเรียนตื่นตวัในกำร
แสดงออกตอ่เหตกุำรณ์ทำงสังคมที่ผดิต่อ
จริยธรรมทำงสงัคมและ/หรือกฎหมำย 
และผลกัดันใหเ้กดิกำรลงโทษทำงสังคม 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

7 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณธรรมและ
จริยธรรม 

คน 200 5,000 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณธรรม
และจริยธรรม 

นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรฝึกอบรม
และมีกำรตื่นตัวต่อเหตกุำรณ์ทำงสงัคม
ที่ผิดจริยธรรมทำงสังคม 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

8 ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวใน
กำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมในรำยกำรของ สวท. 

คร้ัง 700 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์  ประชำชน และทกุส่วนรำชกำรมีควำม
ตื่นตัว และกล้ำที่จะแสดงออกเพื่อต้ำน
ทุจริตทุกรูปแบบ 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

9 พูดแทรกในรำยงกำรของ สวท. เร่ือง
สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงต่อ
เหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมฯ  

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรพูดสอดแทรก ประชำชน และทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

10 จัดท ำขำ่วเผยแพร่เร่ืองสร้ำงควำม
ตื่นตัวในกำรแสดงต่อเหตุกำรณ์ทำง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมฯ 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข่ำวที่เผยแพร่ ประชำชน และทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร และมีควำมต่ืนตัว
เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำบกำร
ทุจริตมำกขึ้น 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

11 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ์
เร่ืองสร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงต่อ
เหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมฯ 

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่ผลิต ประชำชน และทกุส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
ข้อมลูขำ่วสำร และมีควำมตืน่ตัวเร่ืองกำร
ป้องกนัและปรำบปรำบกำรทุจริตมำกขึ้น 
พร้อมน ำไปปรับใช้ในหน่วยงำน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

12 ประกำศเจตจ ำนงสุจริตดำ้นคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนของ
กรมรำชทณัฑ์  
   - พิธถีวำยสัตย์ปฏญิำณตนเพือ่เป็น
ข้ำรำชกำรที่ด ี
 

คน 23 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ข้ำรำชกำรได้รับกำรปลกูฝังอุดมกำรณ์
เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และส ำนกึใน
หน้ำที่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ด ี

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

13 ประกำศเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ       
(งดทดลองประจ ำเดือน) เพื่อเผยแพร่
ต่อประชำชนได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
ของส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 
 

คร้ัง 6 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประกำศเผยแพร่
ในแต่ละปี 

ประชำชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ของ
ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 
รวมถึงประชำชนได้มีสว่นร่วมในกำ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำดได ้

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

14 ประชำสัมพันธ์ชอ่งทำงกำรร้องเรียน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส ให้ประชำชน
ทั่วไปทรำบ 
 

ช่องทำง 3  
 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงที่ ให้ประชำชน
สำมำรถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ
แจ้งเบำะแส 

ประชำชนทั่วไปมีช่องทำงและตื่นตัวใน
กำร้องเรียน ร้องทกุข์ แจ้งเบำะแสเร่ือง
กำรกระท ำที่ผิตต่อจริยธรรม 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

15 ประชำสัมพันธก์ำรบูรณำกำรของทกุ
ภำคส่วนในกำรต้ำนทุจริต ในรำยกำร
ของ สวท.ตรำด 

คร้ัง 100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ ์ ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บรู้ 
รับทรำบ ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

16 จัดท ำขำ่วเผยแพร่กำรบูรณำกำรของ
ทุกภำคส่วนในกำรตำ้นทุจริต 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ขำ่ว ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บรู้ 
รับทรำบ ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

17 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรกำรบูรณำกำรของทกุ
ภำคส่วนในกำรต้ำนทุจริต 
 

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่เผยแพร่ ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บรู้ 
รับทรำบ ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

18 ผลิตและเผยแพร่สำรคดกีำรบูรณำ
กำรของทกุภำคสว่นในกำรต้ำนทุจริต 

ตอน 20 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสำรคดีที่ผลิตและเผยแพร่ ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บรู้ 
รับทรำบ ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฯจังหวัดตรำด 

19 บูรณำกำรขอ้มูลด้ำนภำษีเพือ่กำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

จ ำนวน
ข้อมูลภำษ ี

- ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้อมูลด้ำนภำษีที่ตอบสนอง
ภำยในก ำหนดเวลำ 

หน่วยงำนด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต
สำมำรถน ำข้อมลูไปใชพ้ิจำรณำเพื่อ
ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดได ้

ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ตรำด 

20 ให้ควำมร่วมมือและร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเม่ือได้รับกำรร้องขอ 
 

แห่ง 30 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนห น่วยง ำนที่ ไ ด้ รั บก ำ ร
ตรวจสอบ 

เกิดกำรใช้อ ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงถกูต้อง 
เที่ยงธรรม ภำยในกรอบทีก่ฎหมำยให้
อ ำนำจไว ้

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดรำด 

21 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนทุกภำคสว่น 
ร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์และร่วม
แจ้งเบำะแสเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ช่องทำง 3  
 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำง ในกำรรณรง ค์
ประชำสัมพันธ ์

ส่วนรำชกำร/ภำคเอกชน และประชำชน
ทั่วไป ตื่นตัวในกำร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้ง
เบำะแสเพื่อต้ำนกำรทุจริตมำกขึ้น 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

22 จัดตั้งคณะท ำงำนประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ประจ ำ
พื้ นที่ ในเขตควำมรับผิ ดชอบของ        
ด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ โดยเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น        
ร่วมติดตำม ตรวจสอบ รวมทั้งปรับปรุง
แก้ไขกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่ มขึ้ น ซ่ึ งเป็นแผนบูรณำกำรทุ ก       
ภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

คร้ัง 4 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำ น ว น ค ร้ั ง ใ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะท ำงำนฯ 

ผู้ใช้บริกำรทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน 
มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
ด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ ที่มีควำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  

ด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ 

23 เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยนอกหรือ
ภำคสังคม เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนใน
สังกัด 

กิจกรรม 2 
 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำ น ว น กิ จ ก ร รม ที่ มี บุ ค ล ำ ก ร
ภำยนอกหรือภำคสังคม เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และร่วมติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

บุคลำกรภำยนอก เขำ้มำมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วมติดตำม
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนมำกขึน้ 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที ่2 “สกดักัน้กำรทุจรติเชงินโยบำย” 

กลยทุธท์ี1่  “สง่เสริมให้มกีำรศึกษำ วเิครำะห ์ตดิตำม และตรวจสอบ กำรทจุรติเชงินโยบำยในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่” 
 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงสมรรถนะและ
จิ ต ส ำ ธ ำ ร ณ ะ เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแก่บุคลำกร 

คน 110 90,000 จ ำ น ว นข้ ำ ร ำ ชก ำ ร ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำร 

ข้ำรำชกำรมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงำนและองค์กร 

วิทยำลัยเทคนิคตรำด 

2 ประชำสัมพันธเ์ผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
กำรด ำเนินงำนอยำ่งโปร่งใส ไร้กำร
ทุจริต ในรำยกำรของ สวท.ตรำด 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์  ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

3 พูดแทรกเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ไร้กำร
ทุจริต ในรำยกำรของสวท.ตรำด 

คร้ัง 
 

100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
พูดสอดแทรกไว้ในรำยกำร 

ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

4 จัดท ำข่ำวเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ไร้กำรทุจริต 

คร้ัง 150 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ขำ่ว ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

5 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ์
องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
โปร่งใส ไร้กำรทุจริต 
 

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่เผยแพร่ ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

6 ผลิตสำรคดีและเผยแพร่เพื่อ
ประชำสัมพันธอ์งค์ควำมรู้ในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ไร้กำรทุจริต 

เรื่อง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสำรคดีที่เผยแพร่ ประชำชนทั่วไปและส่วนรำชกำรไดรั้บ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรท ำงำนอย่ำง
โปร่งใส ไร้ทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

7 ส ำ รวจแผนที่ ภ ำ ษีและทะ เ บียน
ทรัพย์สิน 

คร้ัง 1 10,000 จ ำนวนคร้ังในกำรส ำรวจ มีฐำนข้อมูลแผนที่ภำษีที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน รัฐมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษี
เพิ่มขึ้น ผู้เสียภำษีมีควำมพึงพอใจที่
จัดเก็บภำษีได้อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม 

เทศบำลเมืองตรำด 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่3 “พฒันำระบบป้องกนักำรทจุรติเชงิรุก” 

กลยทุธท์ี ่1 “เพิ่มประสิทธภิำพระบบงำนป้องกนักำรทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 กำรพัฒนำระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม
ระเบียบกำรเงิน พัสดุและบัญชี 

ร้อยละ 100 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

2 ส ร้ ำ ง ก ร ะ บ ว น ก ำ ร รั บ รู้ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำน
แก่ประชำชน 

ศูนย์ 
 

1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนศูนย์สร้ำงกระบวนกำร
รับรู้กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ของหน่วยงำน 

ประชำชนสำมำรถรับรู้เรื่องหลกักำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง และสำมำรถเข้ำมำ
ตรวจสอบควำมโปร่งใสได ้

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

3 กิจกรรมตรวจสอบภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนกิจกรรมตรวจสิบภำยใน  ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน บัญชี และดำ้น
กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
ตรำด 

4 ประชำสัมพันธก์ำรท ำงำนแบบ   
บูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
และภำคประชำสังคมในกำรป้องกนั
กำรทุจริตในรำยกำรของ สวท.ตรำด 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์  ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
กำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

5 พูดแทรกเร่ืองท ำงำนแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำค
ประชำสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต
ในรำยกำรของสวท.ตรำด 
 

คร้ัง 100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
พูดสอดแทรก 

ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
กำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

-34- 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

6 จัดท ำข่ำวเผยแพร่ท ำงำนแบบบูรณำ
กำรระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำค
ประชำสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

คร้ัง 150 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ขำ่ว ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
กำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

7 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ ์
เรื่องกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร
ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำค
ประชำสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

ตอน 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่เผยแพร่ ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
กำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

8 ผลิตและเผยแพร่สำรคดี เ ร่ืองกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ 
เอกชน และภำคประชำสังคมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

ตอน 20 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสำรคดีที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ ประชำชนและทุกส่วนรำชกำรได้รับทรำบ
กำรด ำเนินงำนเร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วน 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

9 รำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน 
   - ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ส่งเสริม
ค่ำนิยม ไม่ให้- ไม่รับ สินน้ ำใจหรือ
ของขวัญ 

คร้ัง อย่ำงน้อย
1 

ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ บุคลำกรภำยนอกได้รับทรำบกำร
ด ำเนินกำรเร่ืองกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ
หน่วยงำน  

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

10 จัดท ำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชน 7 30,000 จ ำนวนชุมชนที่ได้รับแผนพัฒนำที่
ครอบคลุมทุกด้ำน 

ประชำชนและทุกภำคส่วนได้ท ำงำแบบ
บูรณำกำรในกำรเสนอกิจกรรม/โครงกำร
ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน 

เทศบำลเมืองตรำด 

11 กิจกรรมลดขั้นตอนกำรท ำงำนออก
ใบอนุญำตประกอบกำร 

รำย 1,200 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำร
บริกำรที่รวดเร็ว 

ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี ไม่มเีร่ือง
ร้องเรียน 

เทศบำลเมืองตรำด 

12 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดย
เคร่งครัด 

คร้ัง 80 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรด ำ เนินกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงให้เป็นไปด้วยควำม
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ได้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ ตรงตำม
มำตรฐำนเพียงพอแก่กำรปฏิบัติงำน
และทันต่อเหตุกำรณ์ 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

13 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนทุกภำคสว่น 
ร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์และร่วม
แจ้งเบำะแสเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ช่องทำง 3 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงที่ให้ภำคเอกชน 
ประชำชน และส่วนรำชกำร ใช้ใน
กำรแจ้งเบำะแสเร่ืองกำรทุจริต 

ส่วนรำชกำร/ภำคเอกชน และประชำชน
ทั่วไปตื่นตัวในกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้ง
เบำะแส ในเร่ืองกำรทุจริตมำกขึ้น 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

-35- 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

14 เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ศั ก ย ภ ำ พ เ ค รื อ ข่ ำ ย
อำสำสมัครแรงงำนจังหวัดตรำด  

คน 38 86,000 จ ำนวนอำสำสมัครแรงงำนที่เข้ำ
รับกำรอบรม 

เครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำนมีองค์
ควำมรู้ด้ำนแรงงำนเพิ่มมำกขึ้น 

สนง.แรงงำนจังหวัด 

15 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวทิยำลัยโดย
มีตัวแทนจำกภำคเอกชนและภำค
ประชำสังคม 

คน 18 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคณะกรรมกำรวิทยำลัย วิทยำลัยมีคณะกรรมกำรวทิยำลัยครบ
ตำมเกณฑก์ ำหนด และมกีำร
บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมและ
ปรำศจำกกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

17 แผนงำนตรวจสอดสอ่งกำรด ำเนินงำน
ของส่วนรำชกำร 

แห่ง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้อมูลโครงกำร - โครงกำรชลประทำนตรำด 

18 เชิญชวนให้บุคลำกรภำยนอกมี      
ส่วนร่วมเป็นกรรมกำรร่วม
สังเกตกำรณ์ในโครงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
เพื่อสรำ้งควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 2 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ที่มี
กำรเชิญชวนหรือแต่งตั้งบุคลำกร
ภ ำ ย น อ ก เ ข้ ำ ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

บุคคลภำยนอกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำน และ
ร่วมตรวจสอบเพือ่เป็นกำรก้องกันกำร
ทุจริต 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

19 สนับสนุนใหภ้ำคประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต โดย
เข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณโครงกำรของจังหวัด 

คร้ัง 5 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชุมที่มีภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
รับรู้ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
โครงกำรของจังหวัด 

ภำคประชำชนได้รับทรำบผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณทุกโครงกำร รวมถึง
ควำมคืบหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค ต่ำงๆ  

ส ำนักงำนจังหวัดตรำด 

20 ประชุมชี้แจงผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณของที่วำ่กำรปกครอง
อ ำเภอเกำะช้ำง แก่ภำคประชำนใน
กำรประชุมทกุระดับ 

คร้ัง 
 

1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชุมชี้แจง ประชำชนได้รับทรำบขอ้มูล ขำ่วสำร
โครงกำรรวมถึงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
เพื่อใหก้ำรจัดท ำโครงกำรและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณมีควำมโปร่งใส 
ประชำชนสำมำรถเขำ้มำตรวจสอบได ้

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

21 จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ.2558 ของส ำนักงำนกำรปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

งำน 27 ไม่มี
งบประมำณ 

 

จ ำนวนกระบวนงำนที่จัดท ำ กำรพิจำรณำอนุญำตแล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดตำมคู่มือ 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

22 ขอควำมร่วมมือภำคเอกชนและภำค
ป ร ะ ช ำ สั ง ค ม  ร่ ว ม ร ณ ร ง ค์
ประชำสัมพันธ์ และร่วมแจ้งเบำะแส
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรด ำ เนินกำร
รณรงค์ และประชำสัมพันธ์ 

ส่วนรำชกำร/ภำคเอกชน และ
ประชำชนทั่วไปตื่นตัวในกำรร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสเพื่อตำ้นทุจริต
มำกขึ้น 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

23 มี ร ะบบกำ รควบ คุมภำย ในขอ ง
สถำนศึกษำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงก
และกำรทุจริต 
 

ร้อยละ 100 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของงำนและสำขำวิชำที่มี
กำรควบคุมภำยใน 

ทุกงำนและสำขำวิชำมกีำรควบคุม
ภำยใน และวิทยำลัยมีระบบกำร
บริหำรงำนที่ปรำศจำกกำรทุจริต 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

24 ประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรติดตำม และ
ประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต       
ในรำยกำรของ สวท.ตรำด 

คร้ัง 150 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังที่ประชำสัมพันธ์ใน
รำยกำร  

ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบผลกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดตรำด 

25 วำงระบบกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน 
 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมำณ 

ระดับควำมส ำเร็จกำรควบคุม
ภำยใน 

ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
มีควำมชัดเจน สำมำรถตรวจติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนเป็นระยะได ้

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

26 มีกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรใช้จ่ำยเงินในและนอก
งบประมำณ 

คร้ัง 2 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน 

 ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

27 สรุปและรำยงำนผลกำรร้องเรียนร้อง
ทุกข์และแจ้งเบำะแสในเ ร่ืองกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรร้องเรียนฯ 

ส ำนักงำนมีขอ้มูลหลกัฐำนในกำรใช้
อ้ำงอิงและพฒันำปรับปรุงกำรท ำงำน
ของบุคลำกรในสังกัด 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

28 โครงกำรพัฒนำชุมชนใสสะอำด แห่ง 8 ไม่มี
งบประมำณ 

เจ้ำหน้ำที่มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็น
ระบบ มีกำรประเมินผลทุกปี 

เจ้ำหน้ำที่มกีำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำง
เป็นระบบ พร้อมทั้งมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำทกุปี ชี้ให้เห็นถึง
กำรป้องกันกำรทุจริตที่เป็นรูปธรรม 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที ่3 “พฒันำระบบป้องกนักำรทจุรติเชงิรุก” 

กลยทุธท์ี ่2 “พัฒนำรปูแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชงิสร้ำงสรรคเ์พือ่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 ประชำสัมพันธ ์ในรำยกำรของ สวท.
ตรำด 
 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์  
 

ประชำชนมีควำมเชือ่มั่นและวำงใจต่อ
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ของส่วน
รำชกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

2 พูดแทรกเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ควำมไว้ ใจต่ อระบบกำร รับเ ร่ือ ง
ร้องเรียนในรำยกำรของสวท.ตรำด 

คร้ัง 
 

100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
พูดสอดแทรกไว้ในรำยกำร 

ประชำชนมีควำมเชือ่มั่นและวำงใจต่อ
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ของส่วน
รำชกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

3 จัดท ำข่ำวเผยแพร่เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและควำมไว้ใจต่อระบบกำรรับ
เรื่องร้องเรียน 

คร้ัง 150 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ขำ่ว ประชำชนมีควำมเชือ่มั่นและวำงใจต่อ
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ของส่วน
รำชกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

4 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธ์
เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมไว้ใจ
ต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่เผยแพร่ ประชำชนมีควำมเชือ่มั่นและวำงใจต่อ
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ของส่วน
รำชกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

5 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้
ประชำชนทรำบ  

ช่องทำง 2 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงสื่อสำรให้ประชำชน
ได้ รับ รู้ข้ อมู ลข่ ำวสำรด้ ำนกำร      
ต้ำนทุจริต 

ประชำชนได้รับทรำบขอ้มูลข่ำวสำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ส ำนักงำนจังหวัดตรำด 

6 โครงกำร พช.ตรำด ท ำดี มีคุณธรรม คน 42 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร เจ้ำหน้ำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำและปลูกฝัง
ให้ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต กล้ำ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที ่3 “พฒันำระบบป้องกนักำรทจุรติเชงิรุก” 

กลยทุธท์ี ่3 “พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรูเ้ชงิสรำ้งสรรค์ของบุคลำกรดำ้นกำรปอ้งกนักำรทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 ก ำ ร ส่ ง บุ ค ล ำ ก ร เ ข้ ำ ร่ ว ม ก ำ ร
ประชุมสัมมนำเพื่อพัฒนำครูแกนน ำ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

คน 1 5,000 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นแกนน ำกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

บุคลำกรสำมำรถเป็นแกนน ำกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและมี
ครูแกนน ำที่มีศักยภำพในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตเพิ่มขึ้น 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

2 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในหน่วยงำน 

คน 8 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุลำกรในหน่วยงำนที่ได้รับ
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำล 

บุคลำกรได้รับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดตรำด 

3 จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

คน 60 30,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม สมำชิกสภำเทศบำล และบุคลำกำรใน
สังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี
บทบำทในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐมำกขึ้น 

เทศบำลเมืองตรำด 

4 จัดส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีเ่ขำ้รับกำร
ฝึกอบรมตำมที่หน่วยงำนอื่น เช่น อบรม
ด้ำนควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง กำรอบรม
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงระบบธรรมำภิบำล 
 

คร้ัง 6 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำรับกำรอบรม ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ได้รับควำมรู้จำกกำรอบรม และน ำมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนได้ 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

5 ส่งบุคลำกรเข้ำ รับกำรอบรมเ ร่ือง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
 
 
 

คน 7 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และ
เข้ำใจยุทธศำสตร์ว่ำดว้ยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
เกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับงำนของหน่วยงำนได ้

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

6 อบรมและทัศนศึกษำดูงำนของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน และ
พนักงำนจ้ำงเพื่อให้มีควำมเข้ำใจและรู้
ถึงบำทบำทในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
น ำมำปรับใช้ในองค์กรทำงด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

คน 80 200,000 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม สมำชิกสภำเทศบำล และบุคลำกำรใน
สังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรู้ถงึ
บทบำทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และน ำมำ
ปรับใช้ในองค์กรทำงด้ำนกำรป้องกนั
กำรทุจริตมำกขึ้น 

เทศบำลเมืองตรำด 

7 จัดส่งข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เข้ำรับกำร
พัฒนำอบรมในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

  คน 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงที่เข้ำร่วม
อบรม 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในเรื่องกำรป้องกันกำรทุจริต  
และสำมำรถน ำมำตอ่ยอด ขยำยผล 
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับกำร
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนได้ 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

8 กำรจัดประชุมเพือ่ขยำยผลควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตแก่บุคลำกร
และนักเรียนในสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 100 10,000 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรขยำยผลควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต 

บุคลำกรได้รับกำรขยำยผลควำมรูด้ำ้น
กำรป้องกันกำรทุจริต มีควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตและสำมำรถปฏิบัติได้
อย่ำงจริงจัง 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

9 ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกันกำร
ทุจริต โดยกำรประชำสัมพันธ์ใน
รำยกำรของ สวท.ตรำด 
 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูล 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

10 ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิ ง
สร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกันกำร
ทุจริต โดยจัดท ำข่ำวเผยแพร่ 

คร้ัง 250 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ข่ำว ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูล 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

11 ส่ ง เส ริมกำรใช้ ระบบเทคโนโล ยี
สำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ     
มิชอบในวงรำชกำร 
 

คน 5 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลำกรเป้ำหมำยสำมำรถ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรด ำเนินงำนได้ และสำมำรถ
รำยงำนผลได้ทันตำมก ำหนดอย่ำง
ถูกต้อง 

บุคลำกรสำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนได้อยำ่ง
ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

12 กิจกรรมพัฒนำและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี
ในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมแก่
บุคลำกรของ ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดตรำด 

คน 24 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำ
และปลูกจิตส ำนึก 

เกิดควำมร่วมมอืในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทุกรูปแบบไมใ่ห้
เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐ และเพิม่พูน
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและเสริมสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

14 จัดประชุมประจ ำเดือนข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง เพือ่ให้ควำมรู้ส ำหรับกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

คร้ัง 12 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดประชุม บุคลำกรในสังกัดได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันกำรทุจริต    
มำกขึ้น และสำมำรถน ำมำตอ่ยอด 
ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 
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ยุทธศำสตร์ที ่4 “พฒันำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทจุรติ” 

กลยทุธท์ี ่1  “เพิม่ประสิทธภิำพระบบงำนป้องกนักำรทจุรติ” 

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

1 โครงกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนด้ำน
แรงงำนระดับจังหวัด 
 

ร้อยละ  80 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของจ ำนวนเร่ืองร้องเรียน
ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ประชำชนที่มำร้องทกุข์ ร้องเรียน ด้ำน
แรงงำน ได้รับกำรแกไ้ขอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

สนง.แรงงำนจังหวัดตรำด 

2 จัดท ำกล่องรับเร่ืองร้องเรียน และ
น ำเข้ำประชุมศูนย์เพื่อพิจำรณำแก้ไข 
 

คร้ัง 
 

12 ไม่มี
งบประมำณ 

จัดประชุมเพื่อพิจำรณำแก้ไขตำม
ข้อร้องเรียนทุกเดือน 

สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกัน
กำรทุจริตได้ ร้อยละ 80 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดตรำด 

3 จัดท ำข่ำวเผยแพร่เร่ืองกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

คร้ัง 150 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ข่ำว หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนรวมถึง
ประชำชน ได้รับทรำบแนวทำงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

5 จัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
(กำรร้องเรียนเกิดจำกเกษตรกรพิพำท
กันเอง) 

รำย 100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้ร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำ 

สำมำรถบริหำรจัดกำรขอ้ร้องเรียนให้
เกิดควำมชอบธรรมและสร้ำงควำมพึง
พอใจแก่คู่กรณีไดภ้ำยในระยะเวลำตำม
สมควร 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรำด 

6 จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร เ ปิ ด ช่ อ ง ท ำ ง รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นหรือเร่ืองรำวร้องเรียนที่
สะดวกและหลำกหลำย 
 

ช่องทำง 4 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงที่ รับฟังควำม
คิดเห็น/เรื่องร้องเรียน 

มีช่องทำงรับฟังขอ้คิดเห็นที่หลำกหลำย สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

7 แจ้งช่องทำงกำร้องทุกข์ให้ประชำชนทรำบ ช่องทำง 3 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงในกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

เรื่องร้องเรียนได้รับกำรแกไ้ขจำก
คณะกรรมกำรทกุรำย และประชำชน
ได้รับควำมพึงพอใจ 

เทศบำลเมืองตรำด 

8 จัดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนของ
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดตรำด 

ช่องทำง 3 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงในกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่ใช้บริกำร มีควำมพึง
พอใจในช่องทำงกำรให้บริกำรเกี่ยวกับ
กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

ส ำนักงำนสถิติจังหวัดตรำด 



ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

9 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร้องเรียน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสผ่ำนสื่อออนไลน์ 

คร้ัง 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อออนไลน ์

ส่วนรำชกำร/ภำคเอกชน และ
ประชำชนทั่วไป ตื่นตัวในกำร้องเรียน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสผ่ำนทำงสือ่
ออนไลน์มำกขึ้นเพรำะมีควำมสะดวก
และรวดเร็ว 

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 

10 จัดให้มีกล่องแสดงควำมคิดเห็นส ำหรับ
ผู้รับบริกำรและรับเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ส ำหรับประชำชน ณ ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดตรำดและอ ำเภอ
ทุกแห่ง 

แห่ง 8 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสถำนที่ในกำรจัดกลอ่ง
แสดงควำมคิดเห็นส ำหรับ
ผู้รับบริกำรและรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข ์

เป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนมสี่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วม
สอดส่องกำรประพฤติปฏิบัติของ
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐและบุคคลอื่น เพื่อป้อ
กันกำรทุจริต 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 

11 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ตอบ
แบบสอบถำม 

ร้อยละ  85 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 
 

ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดตรำด 

12 ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนพื้นที่อ ำเภอ
เกำะช้ ำ ง  เพื่ อประชำสั มพันธ์ ให้
ประชำชนตระหนัก และเกิดควำมรับรู้
ภัยของกำรทุจริต 

คร้ัง 54 - จ ำ น ว น ค ร้ั ง ใ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ประชำคม 

ประชำชนในพื้นที่อ ำเภอเกำะช้ำง ได้
ตระหนัก และเกิดควำมรับรู้ภัยของกำร
ทุจริต พร้อมทั้งคอยสอดสอ่งดูแลเรือ่ง
กำรทุจริตภำยในวงรำชกำร 

ที่ว่ำกำรปกครองอ ำเภอเกำะช้ำง 

13 มีกำรสรุปและแก้ไขด้วยกำรปรับปรุง
ตำมข้อก ำหนดที่ได้รับทุกเรื่อง 

คร้ัง 
 

12 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดท ำสรุปผล
ก ำ ร แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ต ำ ม ข้ อ
ร้องเรียน 

สำมำรถเพิ่มควำมมั่นใจและควำม
ไว้วำงใจต่อกำรรับเรื่องร้องเรียนได้    
ร้อยละ 80 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดตรำด 

14 จัดให้มีกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
ชุมชนประจ ำเดือนทุกเดือน 

คน 42 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมกำร
ประชุม 

เจ้ำหน้ำทีไ่ด้ประชุมปรึกษำหำรือและ
วำงแนวทำงในกำรป้องกันและต่อตำ้น
กำรทุจริตในทกุเดือน 

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด 

15 จัดช่องทำงในกำรให้ข้ อเสนอแนะ 
ร้ องเ รี ยนด้ ำนบริกำร กำรทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดตรำด 

ช่องทำง 6 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงในกำร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้ำนบริกำร 

สำมำรถเพิ่มควำมมั่นใจและควำม
ไว้วำงใจต่อกำรรับเรื่องร้องเรียนได้    
ร้อยละ 80 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดตรำด 
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ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
เปำ้หมำยด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตวัชีว้ดั 
 

ผลลพัธ ์ ผูร้ับผดิชอบ 
หนว่ยนบั 

ปรมิำณ
งำน 

16 ประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในรำยกำรของ 
สวท.ตรำด  
 

คร้ัง 300 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ ์ หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนรวมถึง
ประชำชน ได้รับทรำบแนวทำงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

17 จัดท ำข่ำวเผยแพร่ คร้ัง 60 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่ข่ำว หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนรวมถึง
ประชำชน ได้รับทรำบแนวทำงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

18 พูดแทรกในรำยกำรของสวท.ตรำด คร้ัง 
 

100 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
พูดสอดแทรกไว้ในรำยกำร 

หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนรวมถึง
ประชำชน ได้รับทรำบแนวทำงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

19 ก ำหนดขั้นตอนกระบวนกำรและ
แนวทำงปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนด
ตำมระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
จัดกำรข้อร้องเรียน 

ช่องทำง 9 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน ไม่มีกรณีร้องเรียนซ้ ำ หรืออทุธรณ์ผล
กำรแก้ไขเยียวยำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เกิดขึ้น 

ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดนิจังหวัดตรำด 

20 ผลิต เผยแพร่สปอตประชำสัมพันธเ์พื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อ
ระบบกำรร้องเรียนร้องทุกข ์

สปอต 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนสปอตรำยกำรที่เผยแพร่ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

21 ผลิตและเผยแพร่รำยกำรเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อ
ระบบกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 

รำยกำร 1 ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนรำยกำรที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ ประชำชนและทกุส่วนรำชกำรได้รับ
ทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรำด 

22 ร่วมโครงกำรจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร้อยละ  80 ไม่มี
งบประมำณ 

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้เขำ้ร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนสงักัด
กระทรวงยุติธรรม 

สถำนกักขังกลำงจังหวัดตรำด 

23 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีมีกำรร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือแจ้งเบำะแส 

ตำม
เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น 

- ไม่มี
งบประมำณ 

จ ำนวนคร้ังในกำรตรวจสอบ กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส 
ได้รับกำรแกไ้ขอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดตรำด 
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