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ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์

ปรับ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ว งวัย ตั้ง แต่
ปฐมวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

 ร้อ ยละของโรงเรี ย น/สถาบัน การศึ ก ษา ที่ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนโดยมี ส าระ

ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

 ความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการกล่ อม

ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นเครื่องมือต้านทุจริต

 ร้อยละของโรงเรียน สถาบันการศึ กษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์หลัก

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุ มชน
และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต

 ความตื่นตัวของสังคม ชุมชน ในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม

การเรียนรูด้ า้ นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 ระดับความความตระหนั กในการดารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 ร้อยละขององค์กรวิชาชีพที่มีการกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง

เกลาทางสังคม อย่างเป็ นระบบในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสานึ กสาธารณะ และมีความสานึ กในความเป็ นเจ้าของร่วมทรัพย์สินสาธารณะ
และปกป้ องผลประโยชน์แผ่นดิน
 ร้อ ยละความส าเร็ จ ขององค์ ก รวิ ช าชี พ และสื่ อ มวลชนมี ส่ ว นร่ ว มและเป็ นผู ้น า
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการดาเนิ นการต่อต้านการทุจริต
 ร้อยละของแนวคิ ด /แนวทาง/มาตรการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการกล่ อมเกลา
ทางสังคม เพื่อสร้างค่านิ ยมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิและเกิดผล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นเครื่องมือในการต้านทุจริต
 ร้อยละของหน่ วยงานของรัฐที่ มีการสื่ อสารองค์กรและการพัฒนารูปแบบโครงการ
และ/หรือแผนงานให้มีความเกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนา/สังเคราะห์อ งค์ค วามรู ด้ า้ นการป้ อ งกัน การทุ จ ริต
ที่ ประยุกต์แ ละพัฒนาจากแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเพื่อให้เกิดผล
ที่ชดั เจนในทางปฏิบตั ิของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญ

เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) บนพื้ นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ร้อยละความสาเร็จของการบูรณาการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 1 หน่ วยงานมีความเห็นว่า
กลยุทธ์ใดมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ และเลื อกที่ จะ
ดาเนิ นการต่อต้านการทุจริตตามกลยุทธ์ใด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
“ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ต้องแสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

กระบวนการเข้าสู่อานาจของ
นักการเมือง
(สส. / สว. / สท. / สจ. / อบต.)

นักการเมือง/
พรรคการเมือง

หาเสียงโดยใช้
นโยบายพรรค

ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง

ประชาชน
(มีเจตจานงทางการเมือง
ของแต่ละบุคคล)

มอบอานาจ
ผ่านตัวแทน

กระบวนการ
เลือกตั้ง
ได้รบั เลือกให้
เข้าสู่อานาจ

บริหารประเทศตาม
เจตจานงทาง
การเมืองของ
ประชาชน

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้ องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

ทุกภาคส่วน
กาหนดกลยุทธ์
และมาตรการใน
การต่อต้าน
การทุจริต

ผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง

จัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริต
สาหรับ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน
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กากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รฐั

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

มีการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน
ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั มีการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
สัดส่วนของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่มีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุ นทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลและควบคุมการดาเนิ นงานตามเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน

1

2

กลยุทธ์
ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์
พัฒ นากลไกการก าหนดให้นั ก การเมื อ งแสดง  ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการกาหนดแนวทางการแสดงเจตจานงทางการเมืองไว้
เจตจานงทางการเมื องในการต่ อต้านการทุ จริต
ในกระบวนการก่อนการเลือกตั้งและระหว่างดารงตาแหน่ งทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
 ร้อยละของนั กการเมืองและพรรคการเมืองเผยแพร่เอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตแก่สาธารณชน
 ร้อยละของนักการเมืองและพรรคการเมืองไม่มีการทุจริตในระหว่างวาระการดารงตาแหน่ งการเมือง
เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม  จ านวนของผู เ้ ข้าสู่ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ ก ากับ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริย ธรรมของ
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั ในทุกระดับ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั (Scroll Bar)
 ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้ารัฐ

3

4

5

6

สนั บ สนุ นให้ทุ ก ภาคส่ ว นก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละ  ความส าเร็ จ ในการขยายผลการศึ ก ษาวิ จัย แนวทางการก าหนดกลยุ ท ธ์แ ละมาตรการส าหรับ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริต
เจตจานง ในการต่อต้านการทุจริตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต
พัฒ นาระบบการบริ ห ารงบประมาณด้า นการ
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการงบประมาณด้านการป้ องกันและปราบปราบการทุจริต
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รบั การ
 สัด ส่ว นของงบประมาณรายจ่า ยประจาปี ที่ หน่ วยงานที่ เ กี่ยวข้องกับ การป้ อ งกัน และปราบปราม
จัด สรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ มี สัด ส่ว น
การทุจริตรวมถึงเครือข่าย ได้รบั การจัดสรรที่เหมาะสม
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กองทุ น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ส าหรับ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐ  ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิ ติบุคคล
ให้ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ตั้ ง ต้น
ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดู แลและควบคุ ม  ร้อยละของพรรคการเมื องมี การศึ กษาและกาหนดแนวทาง/มาตรการในการป้ องกันการทุ จริ ต
การด าเนิ นงานตามเจตจ านงทางการเมื องของ
ในแต่ละโครงการที่ได้หาเสียงไว้กบั ประชาชน
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
 ระดับความสาเร็จของระบบฐานข้อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้ องกันการทุ จริต ในโครงการ
ทั้งหลายที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กบั ประชาชน

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 2 หน่ วยงานมีความเห็นว่ากลยุทธ์ใด
มี ค วามสอดคล้อ งเหมาะสมกับ ภารกิ จ และเลื อ กที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ต้า น
การทุจริตตามกลยุทธ์ใด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

กระบวนการนโยบาย

Policy formation
formation
Policy

สภาพปัญหา/สถานการณ์

กลุ่มผลประโยชน์

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวนโยบายของ
พรรคการเมือง

Policy
cycle
feedback

Evaluation
PolicyPolicy

Implementatio

Policy Implementation

Policy

Policy Decision

Policy

Policy formation

ได้รับเลือกให้เข้าสู่อานาจ

ยกร่างแนวนโยบาย
การแปรญัตติ
และพ.ร.บ.งบประมาณ
พิจารณาตัดสินใจ

วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายแต่ละใน
ขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย

อนุมัตินโยบาย

ทุกภาคส่วนนาไปสู่
การปฏิบัติ

ตรวจสอบผลกระทบ
และความคุ้มค่า

พัฒนานวัตกรรมให้ภาคเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ

พิจารณาทบทวนเพื่อคงสภาพ/
ปรับปรุง/ยกเลิกนโยบาย

จัดตั้งศูนย์บูรณาการและ
ประมวลผลการดาเนินนโยบาย
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ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

1

2
3

4

กลยุทธ์
วางมาตรการเสริ มในการสกัดกั้น การทุ จ ริ ตเชิ ง นโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุ จริตเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
การพัฒนานวัต กรรมส าหรับ การรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ส่งเสริ มให้มีการศึ กษา วิเคราะห์ ติ ดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์
ระดับความโปร่งใสของกระบวนการนโยบาย

ระดับความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการ
รายงานผลสะท้อนแห่งวงจรนโยบาย
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นานวั ต กรรม
สาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
และประชาชน
ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3 หน่ วยงานมีความเห็นว่า
กลยุ ทธ์ใดมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิ จ และเลื อกที่ จะ
ดาเนิ นการต่อต้านการทุจริตตามกลยุทธ์ใด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
“พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก”

เร่งรัดและติดตาม
การดาเนิ นงานตามอนุ สญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วย
การต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 (UNCAC)

กระบวนการป้ องกันการทุจริต

รัฐบาล

เกิดการทุจริต
พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู ้
ของบุคลากรด้าน
ป้ องกันการทุจริต

องค์กรต่อต้าน
การทุจริต

แปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ

หน่ วยงานของรัฐ

เอกชน

สนับสนุ นให้
ภาคเอกชน
ดาเนิ นการตาม
หลักบรรษัทภิบาล

สร้างกลไกการป้ องกันเพื่อ
ยับยัง้ การทุจริต
เกิดการทุจริต
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้ องกันการทุจริต
พัฒนาและบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ปฏิบตั ิงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน

ประชาชน
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พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อลดปั ญหา
การทุจริต

พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับพฤติกรรม

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการการป้ องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
2. ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริต
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนิ นการป้ องกันการทุจริต

1
2
3
4
5

6
7
8

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้ องกันการทุจริต
สร้างกลไกการป้ องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต




พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปั ญหา
การทุจริต
พัฒ นารูป แบบการสื่ อ สารสาธารณะเชิ ง สร้า งสรรค์เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของ
หน่ วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
สนั บสนุ นให้ภาคเอกชนดาเนิ นการตามหลัก บรรษัทภิ
บาล
พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู ้เ ชิ ง สร้า งสรรค์ ข อง
บุคลากรด้านการป้ องกันการทุจริต
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนิ นการตามอนุ สญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน การทุจริต ค.ศ. 2003




ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของคดีการทุจริตที่ลดลง
ร้อ ยละของข้อ เสนอแนะจากกลไกป้ องกั น เพื่ อ ยับ ยั้ง
การทุจริตที่ได้รบั การตอบสนอง
จ านวนนวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ลด
ปั ญหาการทุจริตและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั
ระดับของทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต

 หน่ วยงานมี ค่ าคะแนนการประเมิ นด้านคุ ณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่สูงขึ้ น

 ร้อ ยละของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์

ดาเนิ นกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล
 บุ คลากรด้ า นการป้ องกั น การทุ จริ ต มี ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันการทุจริตเชิงสร้างสรรค์
 ผลสาเร็จในการดาเนิ นงานตามอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 4 หน่ วยงานมีความเห็นว่า
กลยุทธ์ใดมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ และเลื อกที่ จะ
ดาเนิ นการต่อต้านการทุจริตตามกลยุทธ์ใด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนิ นคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ

ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรูข้ อง
เจ้าหน้าที่ปราบปราม
การทุจริต

กระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต
เกิดการ
ทุจริต
ผูเ้ สียหาย
ร้องเรียน

หน่ วยงาน
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

องค์กรต่อต้านการทุจริต
แสวงหาข้อเท็จจริง
สอบสวนไต่สวน

การชี้ มูล
ความผิด
อัยการสูงสุด
ฟ้ องคดี

เปิ ดโปงผูก้ ระทา
ความผิดให้
สาธารณชนตระหนัก
ถึงโทษของการ
กระทาการทุจริต

ศาลพิพากษา
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ตรากฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้อง
กับสนธิสญ
ั ญาและ
มาตรฐานสากล

ปรับปรุงการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้ สิน

การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคุม้ ครองพยานและผู ้
แจ้งเบาะแส
(Whistleblower)และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริต
บูรณาการข้อมูลและ
ข่าวกรองในการ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดาเนิ นคดีทุจริตจาแนกตามขนาดและประเภทของคดี
2. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ดาเนิ นการแล้วเสร็จจาแนกตามขนาดและประเภทของคดี

1

2
3
4

กลยุทธ์
ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้อง
ของทรัพย์สินและหนี้ สิน
ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษ ในการปราบปราม
การทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้อง
กับสนธิสญ
ั ญาและมาตรฐานสากล

5

บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต

6

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ ้ม ครองพยานและผู ้แ จ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้า หน้ า ที่ ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู ้เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

7

8
9

การเปิ ดโปงผูก้ ระทาความผิ ดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิ นคดีทุจริตระหว่างประเทศ

ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์
 ระบบรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
 ระดับความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนต่ อการตอบสนองและแจ้งผลความคื บหน้า
ของเรื่องร้องเรียน
 ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ สิน
 ระยะเวลาเฉลี่ยของการดาเนิ นคดีทุจริต
 ร้อยละของการลดลงของคดีการทุจริต
 ร้อยละจานวนกฎหมายที่ มีการปรับปรุ งหรือตราขึ้ นใหม่เที ยบกับช่องโหว่ของ





กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงหรือตราขึ้ นใหม่
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการส่งต่อข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของการลดลงของสานวนที่มีการสอบสวนใหม่จากการส่งต่อข้อมูลของคดี
ที่ไม่สมบูรณ์
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
ระดับความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพยานผูใ้ ห้เบาะแส
และเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต

 ระดับความรู ้ ทักษะ และขีดความสามารถตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ปราบปราม





การทุจริต
มีฐานข้อมูลองค์ความรูด้ า้ นการปราบปรามการทุจริต
ระดับการรับรูข้ องสาธารณชนจากการเผยแพร่เปิ ดโปงการทุจริต
ระดับความตระหนักและความเกรงกลัวต่อการกระทาการทุจริตของสาธารณชน
ระดับความส าเร็ จในการการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ น คดี ทุ จริ ต
ระหว่างประเทศ

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 5 หน่ วยงานมีความเห็นว่า
กลยุทธ์ใดมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ และเลือกที่จะ
ดาเนิ นการต่อต้านการทุจริตตามกลยุทธ์ใด
27

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
ดัชนี การรับรู ้
การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย
Direct impact

Indirect impact

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Think Tank

ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
และสรุปแนวทางการปรับปรุง

บูรณาการ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรูก้ ารทุจริต

เร่งรัด กากับติดตามการยกระดับ
ดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต

กากับติดตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

จัดการการรับรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน่ วยงานต่าง ๆ ที่
ต้องปรับปรุงพัฒนา
ตามผลการ
วิเคราะห์ CPI

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน CPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์

ดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตามแหล่งสารวจข้อมูล 8 แหล่ง
อยูใ่ นระดับร้อยละ 50 ขึ้ นไป

1

2

กลยุทธ์
ศึ ก ษา และก ากับ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี
การรั บ รู ้ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
บูรณาการเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ
ยกระดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ตัวชี้ วัดระดับกลยุทธ์


ร้อ ยละของหน่ ว ยงานที่ ส ามารถด าเนิ น การ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการได้แล้ว
เสร็จในระยะเวลา ที่กาหนด



ร้อ ยละของโครงการที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายเพื่ อ
ผลัก ดัน ดัช นี ก ารรับ รู ก้ ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

จากการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 6 หน่ วยงานมีความเห็นว่า
กลยุทธ์ใดมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ และเลื อกที่ จะ
ดาเนิ นการต่อต้านการทุจริตตามกลยุทธ์ใด

29

หลังจากที่ได้ทาการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และศึกษายุทธศาสตร์ ทั้ง 6 แล้วนั้น
หน่ วยงานของท่านมีความพร้อมและมีภารกิจที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์
ใดบ้าง? และท่านทราบหรือไม่วา่

TAKE NOTE

ก า รจั ด ท า โค รง ก า ร ตา ม ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ที ่ ส อ ดค ล้อ งกั บ แน วท า ง
การจั ด สรรงบประมาณควรมี ลั ก ษณะอย่ า งไร?

TIPS:
เมื่อท่านทราบแล้ว เนื้ อหาของคู่มือในส่วนที่ 3 จะช่วยให้
หน่ วยงานสามารถด าเนิ น การจัด ทาโครงการตามยุ ทธศาสตร์ที่
สอดคล้อ งกับ แนวทางการจัด สรรงบประมาณ อธิ บ ายลัก ษณะ
โครงการที่ควรจัดทาและไม่ควรจัดทา พร้อมตัวอย่าง

30

ส่ ว นที่ 3
การจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ สอดคล้อ งกั บ
แนวทางการจั ด สรรงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการฯ
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การจัดทาแผนปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
การจัด ท าแผนปฏิบ ตั ิก าร (Action Plan) เป็ นสิ ่ง ส าคัญ และจ าเป็ นอย่า งยิ ่ง แต่ที ่ผ ่า นมามัก ประสบปั ญ หาเกี ่ย วกับ
ความไม่เข้าใจในหลักการจัดทาแผนปฏิบ ตั ิการที่แท้จริง ทาแบบขอไปที หากดูยอ้ นหลังไปจะพบว่า บางแผนปฏิบตั ิการมีลกั ษณะ
คล้ายๆกัน เปลี่ยนเพียงแต่ชื่อแผนเท่านั้ น

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ

ทั้งนี้ ในปั จจุบนั มีการบูรณาการการดาเนิ น ภารกิจด้านการต่อต้านการทุจริต ที่ความสาคัญอย่างมาก โดยให้มีการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็ นกลไกการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดย
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริต งาน เพื่อให้เป็ นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ คานึ งถึงหลักประหยัด ความคุม้ ค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

 วิเคราะห์ความจาเป็ นและจัดลาดับความสาคัญของการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
 การดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิการโดยใช้หลักดังนี้
o ตั้งชื่อแผนปฏิบตั ิการให้ชดั เจน และควรจะตั้งชื่อโดยอาศัยแนวคิดทางการตลาด
o กาหนดขั้นตอน/กระบวนการหลัก และกิจกรรมย่อยของแต่ละขั้นตอนให้ชดั เจน
o ระบุแนวทาง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
o กาหนดตาแหน่ งหรือบุคคลผูท้ ี่รบั ผิดชอบหลัก
o กาหนดการกากับ ติดตาม และประเมินผล ด้วยเกณฑ์ตวั ชี้ วัดที่ชดั เจน
o กาหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
 วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปั ญหาอุปสรรคของกิจกรรมและวางแนวทางการป้ องกันแก้ไข
 จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
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แนวทางการการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการนั้น มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณตาม
นโยบายเร่งด่วนสาคัญ ที่มีการดาเนิ นงาน
ห ล า ย ห น่ ว ย ง า น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
สอดคล้ อ ง สนั บสนุ นซึ่ ง กั น และกั น
มีการดาเนิ นงานไปในแนวทางเดี ยวกัน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธ์ ใ นการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ โดยคานึ งถึ งหลักประหยัด
ความคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ

2
เพื่อให้การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เป็ นกลไกขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ นงานตาม
นโยบายเร่งด่วนสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีหน่ วยงานเจ้าภาพเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และ
มี ร อ งน า ยก รั ฐ มน ต รี /รั ฐ ม นต รี ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เป็ นผู ้ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามผล
การดาเนิ นงานให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม

1

ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้ องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยแผนของหน่ วยงานของท่านควรมีหลักการ ดังนี้

 แผนของหน่ วยงานท่านมีมิติงานตามยุทธศาสตร์หน่ วยงาน (Function) หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์พนที
ื้ ่ (Area)









และมิตินโยบายสาคัญ (Agenda) ที่มีการบูรณาการในเชิงกระบวนการทางานร่วมกันของหน่ วยงาน
แผนของหน่ วยงานท่านมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) รวมถึงยุทธศาสตร์สาคัญ แผนแม่บทระดับชาติ เและนโยบายอื่น ๆ รวมถึงสภาพปั ญหาหรือสถานการณ์ในปั จจุบนั
แผนของหน่ วยงานท่านมีความครอบคลุมเป้ าหมายการให้บริการตั้งแต่ 2 หน่ วยงานขึ้ นไป
แผนของหน่ วยงานท่านมีมีกิจกรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน
แผนของหน่ วยงานท่านมีจุดเน้นที่สาคัญ ที่ระบุถึงขอบเขต เป้ าหมาย ตัวชี้ วัด กรอบระยะเวลาดาเนิ นงาน และผลประโยชน์ชดั เจนต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ชดั เจน สามารถใช้เป็ นแนวทางติดตามประเมินผลได้
การดาเนิ นงานตามแผนของหน่ วยงานท่านสอดคล้องและเป็ นไปตามพันธกิจ กลยุทธ์ ภารกิจและหน้าที่ของหน่ วยงาน
การดาเนิ นงานตามแผนของหน่ วยงานท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ
หน่ วยงานท่านมีความพร้อม ขีดความสามารถ ในด้านต่าง ๆ และสามารถบริหารจัดการตามแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนของหน่ วยงานท่านมีความเหมาะสมของปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละกิจกรรม และค่าใช้จา่ ยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ
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โครงการ/กิจกรรมที่ควรจัดทาและไม่ควรจัดทา

DO
 ส่งผลต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์
 เกี่ ยวข้อ งและสนั บสนุ น เป้ าหมายของแผนบูรณาการ
ภายใต้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน

 ด าเนิ นการภายใต้ ก รอบภารกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์

 หน่ วยงานมีความพร้อม ด้านขีดความสามารถ บุคลากร
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ พื้ นที่ ด าเนิ น การ และการบริ ห าร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 เมื่อบูรณาการแล้ว มีเอกภาพประสานสอดคล้องและ
สนับสนุ นซึ่งกันและกัน

 มี ค วามเหมาะสมของปริ ม าณงานและงบประมาณ
ในแต่ ล ะกิ จ กรรม ค่ า ใช้จ่ า ยเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี

 สมเหตุสมผล มีความเป็ นไปได้ และมีความคุม้ ค่า
 มีการกาหนดเป้ าหมายและระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ

 ไม่ส่งผลต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์
 ไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุ นเป้ าหมายของแผนบูรณาการ
 ไม่ ไ ด้ด าเนิ นการภายใต้ก รอบภารกิ จ ที่ ส อดคล้อ งกั บ
ยุทธศาสตร์
 หน่ วยงานไม่มีความพร้อม ด้านขีดความสามารถ บุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้ นที่ดาเนิ นการ และการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 เมื่อบูรณาการแล้ว ไม่มีเอกภาพไม่ประสานสอดคล้องและ
ไม่สนับสนุ นซึ่งกันและกัน
 ไม่ มี ค วามเหมาะสมของปริ ม าณงานและงบประมาณ
ในแต่ ล ะกิ จ กรรม ค่ า ใช้จ่ า ยไม่ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 ไม่สมเหตุสมผล เป็ นไปได้ยาก และไม่คุม้ ค่า
 ไม่สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิ ต ผลลัพธ์ และ
ตัวชี้ วัดที่ชดั เจนได้
 เมื่ อ บู ร ณาการแล้ว ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ นและ
ไม่นาไปสู่ผลสาเร็จตามเป้ าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า
 ซ้าซ้อน/มีหน่ วยงานหลักรับผิดชอบอยูแ่ ล้ว
 ลักษณะ Event ไม่มีความยัง่ ยืน

ผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ และตัวชี้ วัดที่ ชัดเจนสามารถใช้เ ป็ น
แนวทางในการติดตามประเมินผลได้
 เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้ นและนาไปสู่
ผลสาเร็จตามเป้ าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า

DON’T
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โครงการประจา

โครงการยุทธศาสตร์

 เป็ นพันธกิจตามกฎหมายที่ระบุความรับผิดชอบชัดเจน
 เป็ นพันธกิจตามอาณัติหรือได้รบั มอบหมายเชิงนโยบายให้ดาเนิ นการ
 เป็ นภารกิจริเริ่มหรือผลักดันในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล  ดาเนินการเป็ นปกติประจาและต่อเนื่อง แม้ไม่มียุทธศาสตร์
 เป็ นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประจาของหน่วยงาน
 เป็ นรายจ่ายสาหรับงานยุทธศาสตร์ที่ได้รบั มอบหมาย
ในระดับเป้ าหมายเท่าเดิม/เพิ่ม/ลดเป้ าหมายตามข้อมูลจริง

GO

ตัวอย่าง

Warning

1. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้ าระวังและป้ องกันการทุจริต
ลักษณะ : กิจกรรมต่อเนื่ อง มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ
ระยะเวลา : 1ปี ขึ้ นไป
กิจกรรม : - อบรมให้ความรูก้ ารป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนู ญว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
- อบรมวิธีการเฝ้ าระวังการทุจริตและวิธีการแจ้งเบาะแสการทุจริต
- สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่ วยงาน
- จัดตั้งเครือข่ายสายข่าวเฝ้ าระวังการทุจริตโดยมีการประชุมเครือข่ายและ
ติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ
ตัวชี้ วัด : เกิดเครือข่ายสายข่าวเฝ้ าระวังการทุจริตในหน่ วยงาน
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐเพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ลักษณะ : ศึกษาและจัดทาคู่มือ
ระยะเวลา: 6 เดือน
กิจกรรม :
- ศึกษากระบวนการให้บริการงานของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างความชัดเจน และ
ความโปร่งใสในการให้บริการ อาทิ กระบวนการขออนุ ญาตประกอบกิจการ
เพื่อการส่งออก กระบวนงานการขอสัมปทาน เป็ นต้น
- จัดทาคู่มือกระบวนการให้บริการงานของรัฐเชื่อมโยงกันหลายหน่ วยงาน
ตัวชี้ วัด : หน่ วยงานภาครัฐนาคู่มือกระบวนการให้บริการงานของรัฐไปใช้เป็ น
แนวทางการดาเนิ นงาน ร้อยละ 90

1. โครงการอบรมให้ค วามรู ้ เบื้ องต้ น
เกี่ ยวกั บ การทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ
ในภาครัฐ
ลักษณะ : อบรมให้ความรู ้
ระยะเวลา : 1ชัว่ โมง
กิ จ กรรม : อบรมให้ค วามรู ้เ บื้ องต้ น
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบใน
ภาครัฐ
ตัวชี้ วัด : ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐมากกว่า
ร้อยละ 70
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงานบริการภาครัฐเพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ลักษณะ : อบรมให้ความรู ้
ระยะเวลา : 1วัน
กิจกรรม : อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงานบริการภาครัฐ เพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ตัวชี้ วัด : ผูเ้ ข้าอบรมร้อยละ 70 มีความรู ้
ในกระบวนงานบริ ก ารภาครัฐ เพื่ อ
ความโปร่ ง ใส และ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การแข่งขัน
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STOP

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

พื้ นฐานของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน
ลักษณะ : อบรมให้ความรู ้
ระยะเวลา : 1ชัว่ โมง
กิจกรรม : อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมพื้ นฐาน
ในการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้ วัด : เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเป็ น
ผูม้ ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2. โครงการดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงานบริการภาครัฐ
ลักษณะ : ดูงานต่างประเทศ
ระยะเวลา : 3 วัน
กิจกรรม : ดูงานการบริการภาครัฐ
ของหน่ วยงานประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้ วัด : คณะดูงานร้อยละ 80
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนงานบริการภาครัฐ

Shopping list
ตัวอย่างโครงการ
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
โครงการพัฒนาบทเรียนการป้ องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ระดับประถมศึกษา
โครงการปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการท้องถิ่น
โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนาจิตสานึ กสาธารณะ
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต
โครงการศึกษาและจัดทามาตรวัดคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล
โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างองค์กรโปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาการนาเสนอการป้ องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
โครงการสร้างชุมชนเฝ้ าระวัง ต่อต้านทุจริต

ตัวอย่างโครงการ
“ยกรับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
โครงการประกาศเจตจานงทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชน
โครงการการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล มาตรการในการป้ องกันการทุจริตของพรรคการเมือง
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Shopping list
ตัวอย่างโครงการ
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
โครงการการตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
โครงการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
โครงการกาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จา่ ยงบประมาณ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
โครงการบูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการประมวลผลสาเร็จของนโยบาย
โครงการส่งเสริมการตรวจสอบภาครัฐด้วยสื่อมวลชน
โครงการสร้างองค์ความรูใ้ นการตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างโครงการ
“พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก”
โครงการพัฒนามาตรการเชิงรุกแก้ไขปั ญหาการทุจริตในท้องถิ่น
โครงการยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้ องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสร้างกลไกป้ องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริตในโครงการของส่วนราชการท้องถิ่น
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน
โครงการพัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะด้วยการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC)
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
โครงการส่งเสริมองค์กรบรรษัทภิบาล
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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Shopping list

ตัวอย่างโครงการ
“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
โครงการการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่ วยงาน
โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้ สิน
โครงการการปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
โครงการการสร้างมาตรฐานการดาเนิ นการปราบปรามการทุจริต
โครงการการประเมินติดตามการอนุ วตั ิการตามสนธิสญ
ั ญา เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับภาคีเครือข่ายองค์กรอิสระ
โครงการจัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
โครงการกาหนดมาตรการในการคุม้ ครองพยานและผูใ้ ห้เบาะแส (Whistle-blower)
โครงการกาหนดมาตรการในการคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตเพื่อการแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge sharing)
โครงการพัฒนาช่องทางในการเปิ ดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยับยั้งการทุจริต

ตัวอย่างโครงการ
“ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย”
โครงการบูรณาการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศ (CPI)
โครงการเร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนิ นการยกระดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศ (CPI)
โครงการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (CPI) ของประเทศ
โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
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TAKE NOTE

โครงการ
ที่หน่ วยงานมีความประสงค์ดาเนิ นการ

TIPS:
การจัดทาโครงการ ต้ องไม่ลืมที่จะตรวจสอบความสอดคล้ อง
กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ และหลี ก เลี่ ย งประเภท
โครงการที่ไม่ควรจัดทาด้ วย

39

ดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI)
คือค่าคะแนนที่มาจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์
การทุจริตของแต่ละประเทศ ทาการประเมินโดย
อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส น า น า ช า ติ
(Transparency International: TI) มีวตั ถุประสงค์
ใ น ก า ร ต่ อ สู ้ กั บ ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ
เพื่อสร้างความตระหนักรูถ้ ึงผลเสียของการทุจริต

C P I
การจัดทาลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการสารวจจะเป็ นส่วน
สาคัญที่ช่วยยกระดับค่าคะแนนในแต่ละแหล่งข้อมูล ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการต่อต้านการทุริต ทั้งยัง
จะช่วยส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 บรรลุได้ตามเป้ าประสงค์

สารวจความเชื่อมโยงโครงการกับการยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
โดยทาเครื่องหมาย (/) ให้ตรงตามลักษณะโครงการที่หน่ วยงานของท่านได้เลือกดาเนิ นการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ลักษณะโครงการ
ให้ความสาคัญกับการกาหนดมาตรการหรือพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่แสวงหาประโยชน์
เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ลดการใช้ดุลพินิจ หรือกาหนดให้มีการแสดงขั้นตอนจัดสรรงบประมาณที่ชดั เจน
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง/การพัฒนาให้เกิดกลไกการบูรณาการ จากัดวงจรการทุจริต
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและบูรณาการด้านความยุติธรรม/ด้านการปราบปรามการทุจริตที่มีความโปร่งใส
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการใช้ตาแหน่ งหน้าที่เพื่อเอื้ อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รฐั
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายให้มีความโปร่งใส สร้างให้เกิดการแข่งขันในภาคเอกชน
แสดงให้เห็นถึงการกากับตรวจสอบ การกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐที่มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ เอื้ อต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เกี่ยวข้องกับแนวทางการติดตามการดาเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาลให้มีความโปร่งใส
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงาน หรือการพัฒนาระบบราชการ ลดอุปสรรคประกอบธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออก หรือเกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีที่มีความโปร่งใส
ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สญ
ั ญารัฐ และการออกใบอนุ ญาต
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อให้เห็นถึงการลงโทษ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รบั สินบน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส
เกี่ยวข้องกับการสารวจ/สร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสของผูน้ าการเมืองในทุกระดับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่ วยงานกากับตรวจสอบ
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/การวางมาตรการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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8

(1) Bertelsmann Foundation Transformation Index: BF(BTI) สารวจประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ
(2) International Institute of Management Development: IMD สารวจประเด็นความเห็นผูบ้ ริหารระดับสูง
เกี่ยวกับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้ นฐาน
(3) Political Risk Service International Country Risk Guide: ICRG สารวจประเด็นด้านการเรียกรับสินบน
การเรียกรับเงิน การประเมินภาษี ระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนั กการเมืองกับนั กธุ รกิจ

แหล่งข้อมูล

(4) World Economic Forum Executive Opinion Survey: WEF สารวจประเด็ นมุมมองนั กธุ รกิจเกี่ยวกับปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการลงทุ น
คอร์รปั ชัน ความไม่มนั ่ คงของรัฐบาล/ปฏิวตั ิ ความไม่แน่ นอนของนโยบาย ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
(5) World Justice Project Rule of Law Index: WJP สารวจประเด็นความโปร่งใสโดยใช้หลักนิ ติธรรม ความสามารถในการตรวจสอบอานาจรัฐ
สิทธิข้นั พื้ นฐานของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม
(6) Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings: EIU สารวจประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญ ความโปร่งใสใน
การใช้จา่ ยงบประมาณ การใช้ทรัพยากรของทางราชการ การให้สินบนเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทานจากรัฐ
(7) Global Insight Country Risk Rating: GI สารวจประเด็นประเมินการทุจริตที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการของภาคธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมัน่ คงที่ส่งผลต่อการดาเนิ นในภาคธุรกิจและการลงทุน
(8) Political and Economic Risk Consultancy: PERC สารวจประเด็นความคิดเห็นของนักธุรกิจในท้องถิ่นและนั กธุ รกิจชาวต่างชาติ เน้นที่
การรับรูร้ ะดับความรุนแรงของการทุจริตในภาครัฐ

ตรวจสอบความเชื่อมโยงว่าลักษณะโครงการที่หน่ วยงานของท่านดาเนิ นการ
ได้ส่งผลต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย ตามแหล่งข้อมูลใดบ้าง
แหล่งข้อมูล
ลักษณะ
โครงการ

BF
(BTI)

ประเด็นเกี่ยวข้อง

IMD

ICRG

WEF

WJP

EIU

GI

PERC

1–3

รัฐบาล/
การบริหารนโยบาย

4-6

กฎหมาย/
กระบวนการยุติธรรม

7 – 11

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

12 - 16

หน่ วยงานภาครัฐ/
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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กลุ่มเป้ าหมาย

ลาดับ
1

การอนุ มตั ิ
งบประมาณ

การจัดทางบประมาณ

การวางแผนงบประมาณ

ขั้นตอน
การทบทวนงบประมาณ

3.4

ขั้นตอนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขั้นตอน กิจกรรม

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณ
2
1) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน/ผลการใช้จา่ ย งบประมาณ
2) รายงานPARTส่ง สงป.
3
1) ทบทวน ปรับปรุงเป้ าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
2) ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง
3) จัดทาประมาณการรายจ่ายขั้นตา่ ที่จาเป็ น
4
1) สานักงบประมาณกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณ
2) คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการ
3) ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดทางบประมาณ
4) นายกรัฐมนตรี รับทราบข้อเสนอเบื้ องต้น
5) สานักงบประมาณแจ้งเวียนส่วนราชการ เพื่อนาไปประกอบรายละเอียดคาของบประมาณ
5
1) สานักงบประมาณกาหนดแนวทางการจัดทาแผนความต้องการลงทุนเบื้ องต้น เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
งบลงทุน 2) จัดทาแผนและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของการลงทุนเบื้ องต้น
เบื้ องต้น 3) พิจารณาข้อเสนอแผนความต้องการลงทุนเบื้ องต้น
6
สานักงบประมาณ สภาพัฒน์ ร่วมกันพิจารณาและจัดทาข้อเสนองบประมาณ ที่สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
8
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สภาพัฒน์ และธปท.ร่วมกันทบทวนงบประมาณวงเงินงบประมาณ และโครงสร้างงบประมาณ
9
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง
10
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทางบประมาณ
11
รองนายก มอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทาเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามที่ ครม.เห็นชอบ โดยให้นาข้อสรุปแผน
ความต้องการงบลงทุนเบื้ องต้น และข้อเสนอการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
12
ส่วนราชการ จัดทารายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณ ส่ง สานักงบประมาณ
13
สานักงบประมาณพิจารณาและจัดทารายละเอียดงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
14
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
15
ส่วนราชการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เสนอรองนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
16
สานักงบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงปบระมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
17
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณฯ
18
สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพรบ.งบประมาณ และเอกสารประกอบ
19
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณฯ เพื่อเสนอสภานิ ติบญ
ั ญัติต่อไป
20
สภานิ ติบญ
ั ญัติ พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ ในวาระที่ 1
21
สภานิ ติบญ
ั ญัติ พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ ในวาระที่ 2 – 3
22
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาร่างพรบ.งบประมาณขึ้ นทูลเกล้าฯ เพื่อบังคับใช้เป็ นกฎหมายต่อไป
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: จากการศึกษาแผนปฏิบตั ิงานการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ย้อนหลัง 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
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ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ

ขั้นตอน

1

การทบทวนงบประมาณ

ต.ค.

2
3

4

การอนุ มตั ิ
งบประมาณ
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การจัดทางบประมาณ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

การวางแผนงบประมาณ

5
งบลงทุน
เบื้ องต้น
6
7
8
9
10
11

ตัวอย่างที่ 2

เลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4

ต่อจากตัวอย่างที่ 1 หน้า 10-11

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
กระทรวงโทรทัศน์ เพื่อการพัฒนาสังคมของเรา จะเป็ นผูน้ าร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมในการดาเนิ นการต่อต้าน
ทุ จริ ตด้ว ยเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ เ ข้าถึ งทุ กกลุ่ มทัว่ ประเทศและร่วมปลุ กกระแสความตื่ น ตัวของสังคมและชุ มชน
ในการแสดงออกต่อสิ่งผิดจริยธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตและนาไปสู่การลงโทษทางสังคมในกลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ดังนั้น หน่ วยงานจะจัดทา “โครงการสื่อสร้างสรรค์ เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด”
ให้เป็ นลักษณะกิจกรรมต่อเนื่ อง 1 ปี งบประมาณ
กิจกรรม:
- ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ รายการ “เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด” ในชุมชนต่างๆ
ถ่ายทอดสดออกอากาศทัว่ ทั้งประเทศ โดยผูช้ มทางบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือชี้ เบาะแส
การทุจริตผ่านทาง SMS และ Application ของรายการ
- จัดตั้งเครือข่ายเฝ้ าระวังการทุจริต โดยมีการประชุมเครือข่ายและติดตามประเมินผลทุก 2 เดือน และ
ทาเป็ นสกูป๊ ข่าวสั้นๆ รายงานผลออกอากาศในช่วงก่อนละครหลังข่าวของทางสถานี
ตัวชี้ วัด :
- เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- เกิดเครือข่ายสายข่าวเฝ้ าระวังการทุจริต

TO BE CONTINUE
ตั ว อย่ า งที่ 3
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ส่ ว นที่ 4
การบริ ห ารจั ด การ กากั บ ติ ด ตาม
และประเมิ น ผลโครงการ
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การบริหารจัดการ กากับติ ดตาม และประเมินผลโครงการ
การบริหารโครงการ (Project management) คือ การจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

การริเริ่มโครงการ
(Project initiation)
พิจารณาถึงสภาพปัญหาและความ
จาเป็นในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต รวมถึง
ทรัพยากรที่มี ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
โดยจัดทาเป็นร่างโครงการ

การวิเคราะห์โครงการ
(Project analysis)
การวางแผนโครงการ
(Project planning)

ศึกษารายละเอียดด้านต่างๆ ของโครงการว่า
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้เห็นเป้าหมาย
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

เตรียมการกาหนดลักษณะงานที่ต้องการ
ปริมาณและคุณภาพของงาน ทรัพยากรที่ใช้
หลังจากนั้นจึงวางแผน โดยการจัดตั้งผู้จัดการ
โครงการ ทีมงาน และจัดทาแผนโครงการ
โดยกาหนดกิจกรรมย่อย และเป้าหมาย
ของกิจกรรมย่อยนั้น

การประเมินโครงการ
(Project evaluation)
เป็ นการประเมินโครงการโดยเปรียบเทียบผล
การปฏิบตั ิงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รบั
ซึ่งทาให้ทราบว่าโครงการที่ดาเนิ นการ
ประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหาอย่างไร
เพื่อจะได้มีการปรับปรุงโครงการ
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา

การประเมินโครงการก่อนดาเนินการ
(Preliminary Evaluation)
เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ ก่อนเริ่มโครงการ ในมิติประสิทธิภาพของ
ปั จจัยนาเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการที่ ใช้บริหาร ปั ญหา อุปสรรค
ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลที่ คาดว่าจะได้รบั ในขณะเดียวกันอาจ
เป็ นการศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น ทั้งด้านสังคม นิ เวศ การเมือง
เทคโนโลยี ประชากร นโยบาย รวมถึงเศรษฐกิจ ว่าคุม้ ค่าหรือไม่ เกิดผล
กระทบหรือไม่
เพื่อการตัดดสินล่วงหน้าว่าจะดาเนิ นการอย่างไรต่อไป
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Zero Tolerance & Clean Thailand
การควบคุมโครงการ (Project control)
เป็ นการนาผลการติ ดตามมาปรับปรุ งการปฏิบัติ งานให้
บรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ข องโครงการ โดย ควบคุ มผล
การปฏิบัติงาน ให้ได้ผลผลิ ตตามที่ กาหนดไว้ท้ังเชิง เวลา
ปริมาณและคุ ณภาพ ควบคุ มบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตาม
วิธีที่กาหนด ควบคุมด้านการเงิน ให้การใช้จ่ายเงินมีความ
คุม้ ค่า ควบคุมทรัพยากร ให้ใช้อย่างประหยัด การควบคุม
วิธีการปฏิบตั ิงาน
การติดตามโครงการ (Project monitoring)
ให้ถูกต้องตามหลักที่กาหนดในงานประเภทนั้น
เป็ นการติ ด ตามผลระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านว่ า
ก้าวหน้าไปในทิศทางที่กาหนดไว้หรือไม่ โครงการ
ดาเนิ น การด้ว ยวิธีที่ ประหยัด ที่ สุ ดหรื อไม่ รวมถึ ง
ประเมินผลโครงการว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด โดยน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่พยากรณ์ไว้

การปฏิบัติการตามโครงการ
(Project implementation)
เป็นการดาเนินการตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลส่วนงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ในกรณีที่เป็นโครงการใหญ่
อาจมีการตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมย่อย เพื่อกระจายอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ

ผลสุดยอด
(Ultimate outcomes)
ผลผลิตและผลลัพธ์
โดยรวมส่งให้เกิดผลต่อ
ภาพรวมของประเทศ
อย่างแท้จริงหรือไม่

ผลลัพธ์
(Outcomes)
กลุ่มเป้ าหมายตาม
โครงการ ได้รบั
ประโยชน์เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่

การยุติโครงการ
(Project termination)
เป็นขั้นที่การดาเนินการสิ้นสุดลง
ตามระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
สายบังคับบัญชา

การประเมินระหว่างดาเนินการโครงการ
(Formative evaluation)
เป็ นการประเมิ นเพื่ อปรับปรุ งให้โครงการให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ตรวจสอบว่าโครงการดาเนิ นไปตามแผนอย่างไร มีความก้าวหน้าเพียงใด
โดยใช้วิธีทบทวนแผนของโครงการ การทาแบบสอบถามและการวัดผลที่
เหมาะสม การกาหนดตารางเวลาการประเมิน การเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดาเนิ นโครงการ

ผลผลิต(Outputs)
โครงการบรรลุเกณฑ์
ด้านปริมาณ เวลา
ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และ
ความพึงพอใจ หรือไม่

การประเมินเมื่อสิ้ นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต
(Summative Evaluation)
เป็ นการประเมินผลรวมสรุปหลังสิ้ นสุดโครงการ โดยใช้ ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมิน ตั้งแต่ก่อนดาเนิ นการจนถึงสิ้ นสุดโครงการ โดยการประเมิน
จะแสดงให้เห็ นว่า โครงการมีปั ญหาหรืออุ ปสรรคใดที่ ต อ้ งแก้ไขบรรลุ
เป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด ก่อปั ญหาต่อนโยบายหรือโครงการอื่น
หรือไม่ ก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนาต่อประเทศชาติหรือไม่
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เมื่อดาเนิ นการบริหารจัดการ กากับติดตาม และประเมินโครงการแล้ว พบว่าหน่ วยงานของ
ท่านดาเนิ นการได้บรรลุผลสุดยอดที่ส่งผลให้เกิดผลต่อภาพรวมการต่อต้านทุจริตของประเทศหรือไม่
และ ร่ ว มสร้า งประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติ ตา้ นทุ จ ริ ต (Zero Tolerance &

TAKE NOTE

Clean Thailand) ได้มากน้อยอย่างไร?

TIPS:
เนื้ อหาในส่ ว นที่ 5 จะส่ ง เสริ ม ให้ห น่ ว ยงานของท่ า น
สามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพและปรับ ปรุ ง กระบวนงานตามภารกิ จ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้บ รรลุ ผ ลสุ ด ยอดและน าไปสู่ ก ารสร้า ง
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ตา้ นทุ จริ ต (Zero Tolerance &
Clean Thailand) ร่วมกัน
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ส่ ว นที่ 5
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน
ตามภารกิ จ การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
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PT ส่วนที่ - ความ
่ ง ประมวลผล.docx
เสีย

การพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกระบวนงาน
ตามภารกิจการต่อต้านทุจริต
คือ ความพยายามอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่ อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัว่ ทั้งระบบ
โดยมุง่ เน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ ภารกิจการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1

2

ยอมรับปั ญหา

ก่อนที่การปรับปรุง การทางานจะเริ่มต้น จะต้องยอมรับ
ปั ญหาที่ ตอ้ งการการเปลี่ ยนแปลงก่อน โดยหน่ ว ยงานจะต้องรูส้ ึ กว่า
การเปลี่ ย นแปลงจ าเป็ นต้อ งเกิ ด ขึ้ น ถ้า ปราศจากสิ่ ง เหล่ า นี้ แล้ว
กระบวนการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตองค์การก็ไม่สามารถ
เริ่มต้น และบรรลุผลได้

3

เมื่อการรวบรวมข้อมูล เพื่อ การวิเคราะห์เสร็จ ขั้นตอน
ต่อไป คือ การให้ผลสรุปข้อมูลที่ รวบรวมได้ระหว่างการวิเคราะห์
ปั ญหากลับไปยัง หน่ ว ยงาน เพื่อสอบทานผลการวิเคราะห์ปัญ หา
การท างานด้า นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ว่ า ถู ก ต้อ ง และเพื่ อ สร้า ง
ความกระตือรือร้นเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

5

การปรับ ปรุ ง การท างาน จะต้อ งอยู่ บ นรากฐานของ
การวิเคราะห์ปัญหาที่อย่างมีระบบ โดยมีเทคนิ คการรวบรวมข้อมูล
ที่ นิ ย มใช้กัน ได้แ ก่ การสั ม ภาษณ์ แบบสอบถาม การสั ง เกต
และการหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

4

ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback)

เลือกใช้เทคนิคการปรับปรุงการทางาน

อาจแบ่งเทคนิ ค เป็ น 2 ระดับ คื อ ระดับบุค คล และระดับ
กระบวนการ กล่ า วคื อ เทคนิ คระดั บ บุ ค คลจะถู ก น ามาใช้ เ มื่ อ
การวิเ คราะห์ส รุ ป ได้ว่า ปั ญ หาเกิ ด จากการขาดความสามารถหรื อ
แรงจูงใจของส่วนเทคนิ คระดับกระบวนการจะถูกใช้เมื่อ ปั ญหาเกิดขึ้ น
จากกระบวนการที่เกี่ยวพันกันของบุคคลและกลุ่มภายในหน่ วยงาน
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วิเคราะห์ปัญหา

วางแผนดาเนินงาน

เมื่อปั ญหาการทางานได้ถูกระบุ และเห็นว่าจาเป็ นต้องแก้ไข
ขั้นตอนต่อไปของการปรับปรุงการทางานคือ การวางแผนดาเนิ นงาน
เพื่อแก้ไขพัฒนาการทางานด้านการต่อต้านการทุจริต

6

ประเมินผล (Evaluation)

เป็ นการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น
ภายหลังจากการดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงภายแล้ว เพื่อการประเมินผล
ว่า ปั ญหาการทางานได้ถูกแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ตอ้ ง
กลับไปวิเคราะห์ปัญหากันใหม่ เสมือนหมุนรอบกระบวนการพัฒนา
กลับไปยังขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาด้วย

ในที่นี่จะนาเสนอเทคนิ คการพัฒนาคุณภาพงาน ในลักษณะผสมผสาน
กิ จ กรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานด้า นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต กับ หลัก การ
บริหารแบบการมีส่วนร่วมตามวงจรเดมิง ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

Action Plan
Check Do
การปรับปรุง
แก้ไขร่วมกัน

การตรวจสอบปั ญหา
ในการทางานร่วมกัน

น

การวางแผน
ร่วมกัน

การนาแผน
ไปปฏิบตั ริ ่วมกัน

TIPS:

TAKE NOTE

การพัฒนาคุ ณภาพงานจะสาเร็จหรือไม่ ต้องขึ้ นอยู่กับปั จจัย
หลายๆ อย่างด้ว ยกัน แต่ ที่ส าคัญ ก็ คื อ ฝ่ ายบริห ารทุ ก ระดับ
ยินยอมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริง
หรื อ ไม่ และที่ ส าคั ญ อี ก ประการคื อ การยอมรั บ และให้
การสนับสนุ นจากผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด
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ตัวอย่างที่ 3

การกากับ ติดตามประเมินผล โครงการ

ต่อจากตัวอย่างที่ 2 หน้า 42

เมื่อดาเนิ น “โครงการสื่อสร้างสรรค์ เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด” ไปแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด หน่ วยงานของเราควรทาการกากับ ติดตามและประเมินผลโครงการด้วย ดังนี้
1.

มีการกากับ ติดตามประเมินผลโครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

2.

มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุม้ ค่า และผลตอบรับในการออกอากาศ

3.

มีการประเมินผลวัดความนิ ยม (rating ) ของรายการไตรมาสละ 1 ครั้ง

และเพื่อพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงงานภารกิจต่อต้านการทุจริตของหน่ วยงานให้ดียิ่งขึ้ น หากมีปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้ นในการดาเนิ นโครงการ อาจต้องกาหนดวิธีวิเคราะห์ปัญหาและนามาปรับปรุงการดาเนิ นงานของหน่ วยงานไว้ดว้ ย
เช่น การเปิ ดให้ติชมรายการ หรือ สอบถามความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีต่อรายการต่อต้านการทุจริตต่างๆในสถานี

COMPLETE
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ภาคผนวก
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25 XX
ชื่อโครงการ : โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด”
[ / ] โครงการตามยุทธศาสตร์
[ ] โครงการที่ดาเนิ นการประจา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
[ / ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
[ / ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
1. หลักการเหตุผล
กระทรวงโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคม มีหน้าที่ดาเนิ นการเป็ นผูจ้ ดั สร้างสถานี ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ ยู เอส เอฟ ทัว่ ประเทศไทยและรวมถึง
เป็ นผูด้ าเนิ นการบริหารสถานี และได้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินและเป็ นเจ้าของเวลาออกอากาศรวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั รายได้จากการดาเนิ นงานทั้งหมดทั้งนี้ และมี
เครือข่ายสถานี ที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ทาให้การส่งสัญญาณมีความคมชัด ทั้งภาพและเสียงโดยมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยมีความพร้อมของ
ทีมงานประกอบกับสถานี ฯ มีความโดดเด่นในการเป็ นสถานี ข่าวและสาระความรูท้ ้งั ยังเสนอรายการบันเทิงคุณภาพควบคู่กนั ไป
ดังนั้นกระทรวงฯ จึงได้จดั ทาโครงการ “สื่อสร้างสรรค์ เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด” เพื่อเป็ นการเสริมสร้างทัศนคติค่านิ ยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้
ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อดาเนิ นการให้ประเทศไทยใสสะอาดและร่วมกันต้านการทุ จริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand) โดยมีเครือข่ายจากทุ กภาคส่วนของสังคมร่วมเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ซึ่ งสื่อมวลชนเป็ นกลไกหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สามารถกล่อมเกลาและปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกเรื่องประโยชน์ ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นการเสริมสร้างทัศนคติค่านิ ยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.2 เพื่อดาเนิ นการให้ประเทศไทยใสสะอาดและร่วมกันต้านการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีเครือข่ายจากทุกภาค
ส่วนของสังคมร่วมเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความรูค้ วามสามารถในการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม และขยายฐานเครือข่ายในการป้ องกันการทุจริต โดย
ใช้กลไกทางสื่อสารมวลชนเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนฯ
3. ประโยชน์ที่ได้รบั
3.1 ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเกิดทัศนคติค่านิ ยมในความซื่อสัตย์สุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 เกิดการขับเคลื่อนสังคมให้ประเทศไทยใสสะอาดและร่วมกันต้านการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีเครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วนร่วมเป็ นกลไกสาคัญ
3.3 เครือข่ายมีความรูค้ วามสามารถในการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม และขยายฐานเครือข่ายในการป้ องกันการทุจริต โดยมีกลไกทาง
สื่อสารมวลชนเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนฯ

4. กลุม่ เป้ าหมาย
ประชาชนผู ้ส นใจ สามารถรับ ชมรายการผ่ า นสถานี โ ทรทัศ น์ และแจ้ง เบาะแสร้อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ได้ผ่ า นรายการ
“เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด”
5. สถานที่ดาเนินการ
สถานี โทรทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคม กระทรวงโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคม และสถานี ลูกข่าย 18 สถานี ทวั ่ ประเทศ
้
6. ขันตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. เสนอโครงการต่อคณะอนุ กรรมการฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบรูปแบบรายการ และสคริปต์
รายการ และให้ขอ้ เสนอแนะ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.



3. ประสานงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง



4. กาหนดรายละเอียดประกอบการจัดจ้าง แล้ว
ขออนุ มตั ิจดั จ้าง



5. ฝ่ ายคลังและพัสดุ (สบค.) ดาเนิ นการจัดหา
บริษัทฯ ผูร้ บั จ้าง



7. ประสานงานและดาเนิ นการบันทึกเทปรายการ
เพื่อออกอากาศ ตามวัน-เวลาที่กาหนด

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



2. ขออนุ มตั ิดาเนิ นการโครงการ/กิจกรรม

6. ประสานงานการผลิตตามรายละเอียด
ประกอบการจัดจ้างที่กาหนด

ก.พ.

ไตรมาส 3




8. เผยแพร่เทปบันทึกรายการที่ออกอากาศแล้ว
ในช่องทางที่เหมาะสม



9. สรุปและรายงานผล



10. ติดตามประเมินผล



7. ตัวชี้ วัดของผลลัพธ์/ผลผลิตการดาเนินโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ผลผลิต
รายการ “เวทีคนไทย สร้างประเทศไทยใสสะอาด”

ผลลัพธ์
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความเข้าใจและตระหนักในการป้ องกัน
การทุจริต

ตัวชี้ วัด

ค่าเป้ าหมาย

ระยะเวลา

1. เทปบันทึกรายการ
จานวน 40 เทป
ออกอากาศ
ประมาณ 52 ครั้ง/ปี
2. สาเนาแผ่นดีวดี ี เทป
บันทึกรายการ 40 เทป/เท
ปละ 300 แผ่น

40 เทป

ไตรมาส 1 - 4

ระดับความเข้าใจและความ
ตระหนัก ของกลุ่มตัวอย่างที่
ชมรายการ

12,000 แผ่น
ร้อยละ 60

ไตรมาส 4

8. งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ
8.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รบั การจัดสรร จานวน XXXXXXX บาท
8.2 ประมาณการกระแสเงินสด
รายจ่าย
-บุคลากร
-บริหารจัดการ
-ลงทุน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

XXXXXXX

8.3 ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็ น
- วิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนิ นการให้โครงการสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
9. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารช่องสถานี กระทรวงโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคม
ตาแหน่งในโครงการ
ชื่อบุคคล
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ นับสนุน

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงโทรทัศน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม
ผูอ้ านวยการสานักบริหารช่องสถานี
รองผูอ้ านวยการสานักบริหารช่องสถานี

- เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ
ปี งบประมาณ 25 XX
- อนุ มตั ิโครงการ/กิจกรรม
- ให้ความเห็นชอบการดาเนิ นการโครงการ/กิจกรรม

ผูต้ รวจสอบประเมินโครงการ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ตรวจสอบการดาเนิ นการตามแผนงบประมาณ ปี 25XX

หัวหน้าโครงการ

ผูอ้ านวยการสานักบริหารช่องสถานี

รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

คณะทางาน

เจ้าหน้าที่สานักบริหารช่องสถานี

ดาเนิ นการจัดโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รบั มอบหมาย

10. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รบั ผลกระทบ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่อาจจะได้รบั ผลกระทบ
กลุ่มเป้ าหมาย
- ได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของสานักงาน ป.ป.ช. ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
- เข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันการทุจริต
ป.ป.ช.
- กลุ่มเป้ าหมายสามารถขยายผลภารกิจของ ป.ป.ช.
- เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
11. ความเสี่ยง
เกรด : ระดับผลกระทบที่มีตอ่ โครงการ

โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม

ตา่
ปานกลาง
สูง
โอกาส
ตา่

ตา่
E
D
C
ความ
รุนแรง
ตา่

ระดับความรุนแรง
ปานกลาง
D
C
B

สูง
C
B
A

สูงมาก
A
A
A

ระดับผลกระทบ แนวทางในการบริหาร
ผูร้ บั ผิดชอบ
ความเสี่ยง
E
วางแผนและ
1. อานวยการสานักฯ
ประสานงานล่วงหน้า
2. เจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม

ต้นทุน
-

12. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการ
ต้นน้ า
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
x
รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
ระหว่างส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ กั บ
กระทรวงโทรทัศน์ เพื่อการพัฒนาสังคม
โครงการ

โครงการต้อง
ทาร่วมกัน
-

โครงการ
ปลายน้ า
-

13. การกากับ ติดตามประเมินผล โครงการ
1. มีการกากับ ติดตามประเมินผลโครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. มีการประเมินผลผลิต ผลลัพท์ ความคุม้ ค่า และผลตอบรับในการอออกอากาศ
3. มีการประเมินผลวัดความนิ ยม (rating ) ของรายการไตรมาสละ 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์
โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ เวทีคนไทย สร้างประเทศ
ไทยใสสะอาด” เป็ นโครงการขยายผลต่ อ ยอด
การดาเนิ นการตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานั กงาน ป.ป.ช. กับ
กระทรวงโทรทัศน์ เพื่อการพัฒนาสังคม

รายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการจัด ทาคู่ มื อ
ประชาชนทุกช่วงวัยเกิด
ความละอายใจในการทา
การทุจริตและไม่ยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทาการทุจริต

ว ง ล้ อ อ น า ค ต

สังคมเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสังคม
กดดันและไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต

การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2560 - 2564

ประชาชนทุกช่วงวัยมีฐาน
ความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

รัฐบาลมีเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
ทุจริตตามเจตจานงทาง
การเมืองของประชาชน

เจตจานงทางการเมือง
(Political will)
ในการต่อต้านการทุจริต
ดารงอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง

รัฐบาลนาเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม

การทุจริตเชิงนโยบาย
มีโอกาสเกิดขึ้ น
ได้น้อยลง

ประเทศไทยได้รบั การยอมรับจาก
นานาประเทศ ในเรื่องการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ประชาชนและสังคม
ตื่นตัวและไม่ทน
ต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ

กระบวนการนโยบาย
มีความโปร่งใส เป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชน

นโยบายของรัฐนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้
เกิดผลประโยชน์ของประชาชนอย่าง
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทุจริต

ดัชนี การรับรู ้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
มีแนวโน้มที่ดีขนึ้

การป้ องกัน
และปราบปราม
การทุจริตในประเทศไทย
(พ.ศ. 2560 – 2564)

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
และทรงพลัง
กลไกและกระบวนการ
ป้ องกันการทุจริต
มีความเข้มแข็งและ
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต

หน่ วยงานภาครัฐ
มีการดาเนิ นงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส

การทุจริตของเจ้าหน้าที่รฐั
กระทาได้ยากและถูกยับยัง้
ได้อย่างเท่าทัน

ประเทศไทย
มีความน่ าเชื่อถือ
ในการทาธุรกิจและลงทุน
ของภาคเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศดีขึ้น

ผูก้ ระทาความผิด
ได้รบั การลงโทษ
อย่างเป็ นรูปธรรม

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่รฐั เกรงกลัว
ต่อการกระทาการทุจริต

คดีทุจริตได้รบั การดาเนิ นคดี
อย่างรวดเร็ว
และมีปริมาณลดน้อยลง

การนายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 )
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุ วฒ
ั ศิริ

ประธานอนุ กรรมการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(นายประหยัด พวงจาปา)

รองประธานอนุ กรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อนุ กรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อนุ กรรมการ

ผูแ้ ทนกรมประชาสัมพันธ์

อนุ กรรมการ

ผูอ้ านวยการสานักประชาสัมพันธ์ สานักงาน ป.ป.ช.

อนุ กรรมการ

ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ช.

อนุ กรรมการ

ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ท.

อนุ กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

อนุ กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

อนุ กรรมการ

นางสาวชนิ ดา อาคมวัฒนะ

อนุ กรรมการ

นายติณณภพ พัฒนะ

อนุ กรรมการและเลขานุ การ

นายซอลีฮีน บิลงั โหลด

อนุ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข

อนุ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

นางสาวชลธิชา ทัง่ ทอง

อนุ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

นางสาวจิราภรณ์ เสาวพันธ์

ผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

นางสาวญาณิศา พ่วงลาภ

ผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI)

สูงกว่าร้อยละ 50

