
แนวทางการจดัทําแผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดาํเนนิการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส่วนราชการ/จังหวัด ในระดับคะแนนที่ ๑ 
 

  ๑.ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วน
ราชการ/จังหวัด และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วน
ราชการ/จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา 
   คําอธิบาย ทบทวนและวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของจังหวัด และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน
ราชการ/จังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยสรุปข้อดี ข้อเสียและผลสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การจัดทําข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้มี
ส่วนร่วม (ตอบแบบ
สํารวจ) เห็นชอบกับ
ข้อกําหนดจรรยา) 

ผลการสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ข้อบังคับสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นําไป
ปรับปรุงร่างฯ ฉบับ 
สุดท้ายของข้อบังคับฯ   
ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการฯ ก่อน
ประกาศใช้และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ  (ประกาศ เมื่อ 
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๓) 

การสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ข้อดี  
๑) มีมาตรฐานทางจรรยาวิชาชีพ ที่มีลักษณะเฉพาะของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
๒) ข้าราชการส่วนใหญม่ีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นในร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ    

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
๓) เป็นการปูพ้ืนฐาน และ กระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมาย รับรู้ เรียนรู้ และ เข้าใจ หลักจรรยาวิชาชีพ เพื่อ

เข้าสู่กระบวนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ต่อไป 

 

ยุทธศาสตรที ่๑   เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 



-๒- 
ข้อเสีย 

๑) ขาดสภาพบังคับที่เด็ดขาด เช่น การผิดจรรยาไม่ถือว่าเป็นการผิดวินัย 
๒) ไม่มีการนําไปใช้ เช่น ผู้บังคับบัญชาไม่สนใจที่จะนําจรรยาไปใช้ในการพิจารณาบรรจุแต่งต้ัง เลื่อน

ระดับ เลื่อนเงินเดือน 

ผลสําเร็จ 
     ระดับ ๕  ข้าราชการที่ตอบแบบสํารวจมากกว่า ร้อยละ ๘๐ เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาข้าราชการ  

ปัญหาอุปสรรค 
๑) ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ ่ยังไม่เห็นความสําคัญกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
๒) ไม่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผิดจรรยาข้าราชการ 
๓) ไม่มีการนําจรรยาข้าราชการมาประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน 
๔) ข้าราชการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

แนวทางการแก้ไข 
๑) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
๒) เมื่อเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดจรรยาข้าราชการ  ผู้บังคับบัญชาต้องว่ากล่าวตักเตือนทันที 
๓) นําจรรยาข้าราชการมาใช้ประกอบ ในการบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนอย่างจริงจัง 
๔) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างจรรยา วินัย และจริยธรรม 

 
ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้
ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม 

๒ กิจกรรม ๑) การคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่น
ประจํา สสช.  
๒) การคัดเลือกบุคคล
เพื่อยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 

มีบุคคลต้นแบบ ให้เรียนรู้
พฤติกรรมตัวอย่าง 

ข้อดี 
๑) สร้างขวัญและกําลังใจใหแ้ก่ขา้ราชการที่ต้ังใจประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางคุณธรรม  

จริยธรรมให้ต้ังใจรักษาความดีตลอดไป 
๒) มีแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการอื่นๆ   

 
ข้อเสีย 
      การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ยังขาดกระบวนการที่สะท้อนความโปร่งใส เพราะไม่มีการ  
เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีโอกาส ร่วมตรวจสอบผู้ได้รับการคัดเลือก เช่น การคัดค้านคุณสมบัติของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

 



-๓- 

ผลสําเร็จ 
      มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
๑) ข้าราชการที่มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือก ขอสละสิทธิ 
๒) การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ขึ้นอยู่กับการนําเสนอของ

ตัวแทนสํานัก ไม่ได้ดูพฤติกรรมที่แท้จริง  

แนวทางการแก้ไข 
๑) ผู้บังคับบัญชาต้องนําผลของการยกย่องเชิดชูบุคคล มาประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ

ในการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนระดับ 
๒) วางระบบ หรือวิธีการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของบุคคล ด้วยวิธีการที่โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

สร้างและพัฒนาช่องทางในการ
รับแจ้งข้อมูล หรือ เบาะแสให้มี
ความหลากหลาย 

มีช่องทางในการรับ
แจ้งข้อมูล 
 ๓ ช่องทาง 

มีช่องทางในการรับ
แจ้งข้อมูล  
๗ ช่องทาง 

ส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มี บทบาท ในก า ร ร่ ว ม  
เฝ้ าระวั ง  และติดตาม
ตรวจสอบ การทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ 

ข้อดี 
     เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  มีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อเสีย 
      เป็นช่องทางให้เกิดการร้องเรียนในลักษณะของบัตรสนเท่ห์มากขึ้น ก่อให้เกิดภาระแก่เจ้าหน้าที่ 
(ซึ่งมีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอตามกรอบอัตรากําลัง) ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

ผลสําเร็จ 
      มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหลายช่องทาง และเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
      มขี้อร้องเรียนในลักษณะของบัตรสนเท่ห์มากขึ้น  

แนวทางการแก้ไข 
     จัดให้มแีละประกาศหลักเกณฑ์การจัดการและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อป้องกันการแกล้งร้องเรียน 
และปัญหาบัตรสนเท่ห ์
 



-๔- 
 
 

 
 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การมีส่วนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 
ในการรณรงค์ เพื่อป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

จํานวนกิจกรรม 
 ที่หน่วยงานมีส่วน
ร่วม ในการรณรงค์ 
เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
กับองค์กรต่างๆ  

๕ กิจกรรม 

มีการดําเนินกิจกรรม
เพื่อร่วมรณรงค์ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต กับองค์กร

ต่างๆ  ๗  กิจกรรม 

การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ข้อดี 
๑) หน่วยงานได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒) หน่วยงานมีความต่ืนตัวในการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อเสีย 
๑) ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมสัน้เกินไป ทําใหไ้ด้รับความรู้ไม่เต็มที่ 
๒) การเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างต้องเก็บข้อมูลและหลักฐาน ที่ต้องประเมินผล ทําให้ภารกิจที่เป็น

งานหลักและงานประจําต้องล่าช้า 

ผลสําเร็จ 
     ผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส่งเอกสารมาให้ในระยะกระชั้นชิด ทําให้ติดขัดเรื่องการจัดสรรเวลา 
๒) กลุ่มนิติการซึ่งต้องรับผิดชอบกิจกรรมดังกลา่ว มีอัตรากําลังไม่พอที่จะปฏิบัติภารกิจและเข้าร่วม

กิจกรรมได้ในเวลาเดียวกัน 

แนวทางการแก้ไข 
      จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมให้กลุม่นิติการ/จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมจริยธรมแยกออก
จากงานนิติการ 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การแจ้งผลการดําเนินการ/ความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้ง 
กลับไปยังผู้แจง้เบาะแส 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เรื่องร้องเรียนที่มีการ

ดําเนินการและ      
แจ้งกลับผู้ร้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ สร้างความเชื่อมั่น ใหแ้ก่
ผู้แจ้งเบาะแส และสร้าง
กลไกการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตรที ่๒   บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตภาครัฐ 



-๕- 

ข้อดี 
๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
๒) ประชาชนเชื่อมั่นในการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ข้อเสีย 
การกําหนดเวลาให้มีการตอบสนองเรื่องร้องเรียนภายใน  ๑๕ วัน อาจกระทบต่อความยุติธรรม 

ในกรณีทีม่ีการกลั่นแกล้งร้องเรียนกัน เพราะเป็นการทํางานในเวลาอันจํากัด ย่อมทําใหก้ารดําเนินการขาด
ความรอบคอบ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกร้อง 

ผลสําเร็จ 
      สามารถตอบสนองได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยคิดจากจํานวนเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องซึ่งมี ช่ือ-ที่อยู่ 

ปัญหาอุปสรรค 
     ผูร้้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ไม่ให ้ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์แอดเดรส สําหรับตอบกลับ 

แนวทางการแก้ไข 
      กําหนดเป็นเงื่อนไขและประกาศให้ผู้รอ้งเรียนหรือแจ้งเบาะแสทราบว่า หน่วยงานจะแจ้งผลการ
ดําเนินการหรือตอบกลับ เฉพาะผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทีส่ามารถตดิต่อกลับได้เท่านั้น  

 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การสร้างกลไกการควบคุม กํากับ 
ติดตามผลในรปูคณะกรรมการ/
คณะทํางาน เพื่อลดขั้นตอน ใน
การปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร 
 
 
 

จํานวนคําสั่ง แต่งต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะทํางานที่มี
บทบาทในการดําเนิน
กระบวนการทางด้าน
การบริหารราชการ
และการพิจารณาคดี 
๒๐ คําสั่ง 

มีคําสั่ง แต่งต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะทํางานที่มี
บทบาทในการ
ดําเนินกระบวนการ
ทางด้านการบริหาร
ราชการและการ
พิจารณาคดี 
๓๔ คําสั่ง 

ลดการใช้ดุลยพินิจ 
ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อดี 
๑) มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ช่วยกลั่นกรองพิจารณาการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
๒) ลดภารกิจในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่๓  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ภาครัฐ 



-๖- 

ข้อเสีย 
ผู้ได้รับแต่งต้ังให้เป็น คณะกรรมการ/คณะทาํงาน มีภารกิจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาระงานประจํา 

โดยเฉพาะผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน/คณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาํเนินการ
ทุกขั้นตอน  

ผลสําเร็จ 
      เกินจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ปัญหาอุปสรรค 
๑) บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน มักจะถูกมอบหมายให้เป็นคณะทํางาน/

คณะกรรมการ ซ้ําซ้อนกันหลายคณะ ทําใหไ้ม่สามารถจัดการกระบวนงานแต่ละเรื่องได้ทันท่วงที
โดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานกุาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ทําให้การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม หรือนัดประชุมเป็นไปอย่างกระชั้นชิด 

๒) ไม่มีการประกาศ หรือแจ้งเวียนมติที่ประชุม/ผลการพิจารณา ให้บุคคลภายนอกรับทราบ               
เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หรือ
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 

แนวทางการแก้ไข 
     นําแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐ มาใช้ในการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องการใช้ดุลยพินิจ 
เช่น การบริหารงานบุคคล  ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)  

 
ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของ ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม และ สถิติ
จังหวัด 

ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ 
ศูนย์/สํานัก/กลุ่ม 
และ สถิติจังหวัด อยู่
ในระดับ ๕ 

มีรายงานผลการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานโดย
วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน หรือ การ
ดําเนินงาน รวมทั้งมี
การแสดงความ
คดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่
ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  

มีกลไกในการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ดูแล ติดตาม
ของหน่วยงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 



-๗- 

ข้อดี 
๑) หน่วยรับตรวจ เตรียมพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ  โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ  ระเบียบ

ของทางราชการ และ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 
๒) มีกลไกป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ  

ข้อเสีย 
กรอบอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจํานวนจํากัด ทําให้ต้องใช้วิธีสุ่มตรวจ  

ผลสําเร็จ 
      มีรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบการดําเนินงานโดยวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร 

ปัญหาอุปสรรค 
๑) กรอบอัตรากําลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
๒) ไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจเท่าที่ควร 

แนวทางการแก้ไข 
๑) จัดอบรม-สัมมนากลุ่มย่อยแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมและตรวจสอบของส่วนราชการ 
๒) กําหนดให้มีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่นอกเหนือจากเรื่องเงินและบัญชี 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
ระดับ ๕  

มีการเผยแพรแ่ผน
บริหารความเสี่ยง 

มีกลไกการเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

ข้อดี 
      มีแนวทางในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 

ข้อเสีย 
๑) ระบบบริหารความเสี่ยงยังขาดประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 
๒) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย 

ผลสําเร็จ 
      มีแผนบริหารความเสี่ยง  

ปัญหาอุปสรรค 
     บุคลาการส่วนใหญใ่นหนว่ยงาน ขาดความรู้และความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
 



-๘- 

แนวทางการแก้ไข 
      เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
ระดับ ๕ 

มีการประเมิน
กระบวนการเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ควบคุมภายในของ
ระดับหน่วยงานย่อย 

มีกลไกการเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

ข้อดี 
      มีกลไกในการตรวจสอบที่มากกว่าเรื่องเงินและบัญชี ทําให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ  

ข้อเสีย 
        บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน 

ผลสําเร็จ 
        มีการประเมินกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย  

ปัญหาอุปสรรค 
       บุคลาการส่วนใหญข่าดการตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน 

แนวทางการแก้ไข 
        เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

การจัดให้มีระบบพิทักษ์คุณธรรม
ขึ้นภายในองค์กร 

ระดับความสําเร็จ 
ในการดําเนินการ
ตามระบบพิทักษ์
คุณธรรมภายใน
องค์กร 

การประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

มีเกณฑ์มาตรฐานกลาง
ความโปร่งใส ที่ชัดเจน 

ข้อดี 
      มีกลไกส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 

ข้อเสีย 
       ระบบพิทักษ์คุณธรรมภายในองค์กร ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ผลสําเร็จ 
       มีองค์กรและตัวบุคลากรที่จะดําเนินการพิทักษ์คุณธรรมภายในองค์กร 



-๙- 
แนวทางการแก้ไข 
               นําแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐ มาเป็นเครื่องมือเสริมในการผลักดันใหร้ะบบพิทักษ์คุณธรรม
ภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ จาก
หน่วยงานภายนอก/
บุคคลภายนอก เข้าร่วม              
เป็นกรรมการสอบสวน วินัย/
ละเมิด 
 

ร้อยละ ๕๐ ของ
จํานวนกรรมการ 
แต่ละคณะ 

มีบุคคลภายนอก
กลุ่มนิติการร่วมเป็น
กรรมการ  

ส่งเสริมใหม้ีการ
แลกเปลี่ยน เรยีนรู้ และ
พัฒนาสรรถนะของ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
ข้อดี 
      มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ภายนอกกลุ่มนิติการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ข้อเสีย 
      เจ้าหน้าที่จากภายนอก มีทัศนะคติดเชิงลบ ต่อกระบวนการสอบสวน และแนวทางการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในการดําเนินการทางวินัย หรือสอบข้อเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด 

ผลสําเร็จ 
      มีบุคคลภายนอกกลุ่มนิติการ ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนวินัย/ละเมิด 

ปัญหาอุปสรรค 
๑) เจ้าหน้าที่จากภายนอกปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย/ละเมิด 
๒) เจ้าหน้าที่ยังจิตสํานึกในการให้ความสําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการแก้ไข 
      เสรมิสร้างจิตสํานึกและคา่นิยมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี 
 
   ๒. วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์           
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ/จังหวัดตามท่ีได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

   คําอธิบาย  นําผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/จังหวัด โดย นําผลการสํารวจความคิดเห็น 

ยุทธศาสตรที ่๔  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปราม 

    การทุจริตภาครัฐ 



-๑๐- 

ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ปรับปรุงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร และแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้สรุปผลสํารวจในประเด็น 

   ๒.๑  กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานว่ามีความเหมาะสมในระดับใด  (ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแสในระดับมาก ปานกลาง น้อย ตามข้อ  ๓ ของแบบสอบถาม)  พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่า มีปัจจัย
หรือสาเหตุใดที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเช่นนั้น 
 
สาเหตุที่คาดว่าส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น

ต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสฯ  
 

แนวทางแก้ไข 
๑) การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ

ทุจริต ยังไม่เอื้อให้เกิดความง่ายต่อการเข้าถึง 
 
๒) การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และ การให้ความรู้

เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ถูกต้อง ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต หรือ เข้าร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานยังมีน้อย 

๑) ปรับปรุงช่องทางแจ้งเบาะแส ให้สะดวกต่อการ
เข้าถึง และ เพิม่การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
แจ้งเบาะแสใหแ้พร่หลาย 

๒) เพิ่มช่องทางและปรับปรุงวิธีการการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันที่ถูกต้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามา 
มีส่วนร่วมในกจิกรรม/โครงการ เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต หรือ เขา้ร่วมตรวจสอบการดําเนินงาน 

   ๒.๒  กลุ่มเป้าหมายพบเห็น หรือได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่าหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง (ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่พบเห็น หรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ/จังหวัด ตามข้อ ๕  ของแบบสอบถาม)   โดยให้วิเคราะห์ว่า ในแต่ละ
ประเด็นมีปัจจัยหรือสาเหตุใดที่คาดว่า ทําให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเป็นเช่นนั้น  

 
สาเหตุที่คาดว่าส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตฯ ของบุคลากรใน
สํานักงาน  

 
แนวทางแก้ไข 

๑) การใช้อํานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง 

๒) การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓) การว่ิงเต้นขอตําแหน่งและการโยกย้าย 

นําแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐ มาเป็น
กลไกในการปอ้งกันพฤติกรรมการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่ในการ       
หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  การทุจริต   
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  การว่ิงเต้นขอตําแหน่ง
และการโยกย้าย 



-๑๑- 
 
   ๒.๓  กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างไรบ้าง  โดยให้พิจารณานําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๑) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง 
    ๒) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปช่ัน  
    ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ และตรวจสอบการทํางาน 

   ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และพ.ศ.  ๒๕๕๓ ว่าแต่ละปี มีจํานวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียน ที่สําคัญ ๕ เรื่อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้ 
   ๑)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
   ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม 

ความมีจริยธรรม 
    ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 
  คําอธบิาย ใหแ้ยกประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ว่ามีเรื่องร้องเรียน
ส่วนราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง เช่น 

ประเดน็เรื่องรอ้งเรียนปี พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ประเดน็เรื่องรอ้งเรียน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑ 
การเรียกรับเงิน - การเรียกรับเงิน - 
การบริการที่ไม่สุภาพ - การบริการที่ไม่สุภาพ      ๑ 
การปฏิบัติงานล่าช้า - การปฏิบัติงานล่าช้า ๔๓ 
การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

๓ การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

- 

เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

- เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

- 

เจ้าหน้าที่รัฐฉอ้โกงทรัพย์ - เจ้าหน้าที่รัฐฉอ้โกงทรัพย์ ๑ 
 
  โดยให้วิเคราะห์ว่าเรื่องที่ส่วนราชการ/จังหวัดถูกร้องเรียน ประเด็นเรื่องร้องเรียนใดที่จะมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญจํานวน ๕ ลําดับ แล้วนํามาสรุปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของเรื่องร้องเรียน 
 
  ลําดับที่ ๑ ประเด็นเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานล่าช้า (การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงาน
เก็บข้อมูล (มาดี) โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ 
 
 



-๑๒- 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

๑) ปริมาณเอกสารสําคัญทางการเงินที่ต้องตรวจจ่าย
มากกว่ากําลังคน 

 
 
 
 
 
๒) ความล่าช้าในขั้นตอนการประสานงานส่งเอกสาร

คําขอเบิก ระหว่างหน่วยที่ควบคุมกําลังคน และ 
หน่วยเบิกจ่าย 

   
๓) ผู้ร้อง (เจ้าหนา้ที่เก็บข้อมูล) ไม่เข้าใจระบบการ

เบิกจ่ายเงิน และ ระเบียบการเบิกจ่ายของทาง
ราชการ 

 

๑) ปรับปรุงระบบการจัดการกระบวนการเบิก
จ่ายเงิน ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น การจัด
กลุ่มให้เจ้าหนา้ที่ในคลัง ผลดัเปลี่ยนกัน              
ตรวจเอกสารในขั้นตอนการตรวจก่อนจ่าย           
โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงานล่วงเวลา) และ 
กําหนดวันจ่ายเงินของโครงการ สปค. ๕๓           
เป็นสัปดาห์ละ ๒ วัน (เงินออกทุก ๒ วัน) 

๒) ให้สองหน่วยร่วมกันกําหนดแผนการเบิกจา่ยเงิน
ร่วมกันและกําหนดตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการประสานและควบคุม ให้มกีารส่ง
เอกสารคําขอเบิกให้เป็นไปตามแผน 

๓) กําหนด ให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานเก็บข้อมูล ซึ่งมี
การระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายให้มีการ
ระบุเงื่อนไข กระบวนการขั้นตอนในการเบิก
จ่ายเงิน และ ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และ
จัดพิมพ์ระเบียดังกล่าวไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเก็บข้อมูล และมอบหมายให้หวัหน้า
กลุ่มที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ข้อมูล ช้ีแจงทาํความเข้าใจ กับพนักงานเก็บ
ข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมของตนเกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

   
  ลําดับที่ ๒ ประเด็นเรื่องร้องเรียน การบริการที่ไม่สุภาพ 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
ผู้ร้องไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ (ทนัใจ)  
 

เผยแพร่ดัชนีข้อมูลที่มีอยู่ผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ต้องการใช้บริการทราบว่ามี
การให้บริการข้อมูลใดบ้าง และ วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกๆ ๓ เดือน และ สรุปผล
ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการผลติข้อมูล
ต่อไป 

   
  ลําดับที่ ๓ ประเด็นเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าทีร่ัฐฉ้อโกงทรัพย์ 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
๑) ผู้มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ละเลยไม่ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 
 
 

๑) กําหนดให้มีกลไกควบคุมให้ผูม้ีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบฯ ต้องดําเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่าง โดยเฉพาะใน
เรื่องเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ 

 
   



-๑๓- 
 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
๒) การละเลยไม่ศกึษาทําความเข้าใจระเบียบ ซึ่ง

เป็นกลไกการควบคุมตรวจสอบ ทําให้ไม่เขา้ใจ
ความสําคัญของ ระบบการควบคุม และ 
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  

 

๒) เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ต่างๆ ให้แก่เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ในการป้องกันการทุจริต 

 

 

  ลําดับที่ ๔ ประเด็นเรื่องร้องเรียน การจัดซือ้จัดจ้าง 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

โครงการที่ถูกร้องเรียนเป็นโครงการที่มีมูลคา่สูง และ 
มีการกําหนดให้ส่งมอบงานหลายงวด การจัดจ้างให้ผุ้
รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ 
เรื่องที่เป็นประเด็นในการร้องเรียน เป็นประเด็นใน
เรื่องขอบเขตการจ้าง TOR  การส่งมอบงาน การเบิก
จ่ายเงิน และ การนําระบบดังกล่าวมาใช้งาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงลึก ภายในของหน่วยงาน 

นําแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐ มาเป็น
กลไก ในการสร้างโปร่งใส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

  
  ๔. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คําอธิบาย นําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ มาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้  
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างจิตสาํนึก และ ค่านิยมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.กําหนด 
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ 
ในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

จัดทําหลักสูตร
การอบรม 
ภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม ของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนหลักสูตร ๒ หลักสูตร - สํานักบริหารกลาง 

ยุทธศาสตรที ่๑   เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 



-๑๔- 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการ โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ได้เรียนรู้ 
และปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วย
หลักธรรมา 
ภิบาล 
 
 
 

การอบรม
หลักสูตร การ
เสริมสร้างจรรยา 
วินัย และ 
จริยธรรม เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

จํานวนรุ่น 
ท่ีจัดอบรม 

๕ รุ่น ๓๐๗,๐๐๐ 
   

สํานักพัฒนา
บุคลากรและ
ประสานสถิติ  /
สํานักบริหารกลาง 

๓.ส่งเสริม
ค่านิยม การ
ยกย่อง และ
เชิดชูความดี 

๑)การยกย่อง 
ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
๒)การยกย่อง
ข้าราชการดีเด่น 

จํานวนกิจกรรม
การยกย่องเชิดชู

ความดี 

๒ กิจกรรม ๒๐,๐๐๐ สํานักบริหารกลาง 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนากลไกในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ในการปอ้งกันและปราบปราม
       การทุจริต 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมสิทธิ
ในการรับรู้
และเข้าถึง
ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 
 

การจัดข้อมูล
ข่าวสาร ตาม
มาตรา ๙ 
(พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 
๒๕๔๐) ไว้ให้
ประชาชนเข้ามา
ตรวจดู 
 
 
 

จํานวนช่องทาง       
ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตาม 
มาตรา ๙ (พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร   
พ.ศ. ๒๕๔๐)  
 

 ๒ ช่องทาง - สํานักสถิติ
พยากรณ์,ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตรที ่๒   บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม 
    การทุจริตภาครัฐ 



-๑๕- 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม ทีม่ากกว่าเรื่องเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้าง 
       ประสทิธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบ
และกลไก 
ในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
ถ่วงดุลการ 
ใช้อํานาจ 
ให้เหมาะสม 
ชัดเจน  
และ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

การดําเนินการ
เพื่อสร้างความ
โปร่งใสใน
หน่วยงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัด
ภายใต้พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. ๒๕๔๐  
* ตาม มติ ครม. 
 
 
 

ร้อยละของ
จํานวนตัวช้ีวัด 

ที่สามารถ
ดําเนินการถึง
ระดับคะแนน

สูงสุด 

ร้อยละ ๗๐ - คณะทํางานจัดทํา
มาตรฐานความ
โปร่งใสของ 

สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา
สมรรถนะ 
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ี 
ในการป้องกัน
และ 
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครัฐ 

การประชุม- 
สัมมนา  
กลุ่มย่อยเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ดําเนินมาตรการ 
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 
ภาครัฐ  

จํานวนครั้งที่จัด
ประชุมและ

สัมมนากลุม่ย่อย 

๕ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ กลุ่มนิติการ 

 

ยุทธศาสตรที ่๓  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที ่๔  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปราม 

    การทุจริตภาครัฐ 


