แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑. หลักการและเหตุผล
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2559 เห็ นชอบร่างยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ
และรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่ าจิน ดา ได้ให้ ความส าคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้องตามระเบี ยบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตมาเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ ต่ อประชาชน และมอบเป็ นของขวั ญปี ใหม่ ให้ แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด าเนิ น การป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”
“อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
จั งหวัดร้ อยเอ็ ดในระยะ 5 ปี ข้างหน้ า จะมุ่งสู่ การเป็นจังหวัดที่มี คุณธรรม จริ ยธรรม เป็น สั งคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตส านึกค่านิ ยมของสั งคมให้ ประชาชนร่ว มกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สอดคล้องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดร้อยเอ็ดสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๒ เพื่ อสร้ า งความตระหนั กรู้ ใ นการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต สร้า งจิต ส านึก ค่า นิ ย ม
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต กระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักถึง
ผลเสียร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.๓ เพื่อสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริต
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๓. วิสัยทัศน์
“จังหวัดร้อยเอ็ดใสสะอาด ประชาชนชาวร้อยเอ็ดร่วมใจต้านทุจริต”
๔. พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมชาวร้อยเอ็ด ร่วมต้านทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่ วนแบบบู รณาการ และปฏิรู ปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งระบบเพื่อมุ่งสู่จังหวัดร้อยเอ็ดใสสะอาดปราศจากทุจริต”
5. เป้าประสงค์
๔.๑ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน
๔.2 พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทางานระหว่างเครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน
๔.3 เสริมสร้างให้ภาคีทุกภาคส่วนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดร้อยเอ็ด
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ตั้ง อยู่ บ ริ เวณตอนกลางของภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของไทย ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ ๑๒๐ – ๑๖๐ เมตร มีภูเขาทางตอน
เหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ามูลและสาขา ได้แก่ ได้แก่ ลาน้าชี ลาน้าพลับพลา ลาน้าเตา เป็นต้น บริเวณที่
ราบต่าอันกว้างขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๒๔ ลิปดา ถึง ๑๖ องศา ๑๙ ลิปดา และเส้นแวงที่ ๑๐๓
องศา ๑๗ ลิปดาถึง ๑๐๔ องศา ๒๒ ลิปดา ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์
และศรี ส ะเกษ ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด จั ง หวั ด ยโสธร ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด จั ง หวั ด มหาสารคาม อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๑๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘,๒๙๙.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๑๘๗,๑๕๖
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ของภาค จัดเป็นลาดับที่ ๑๐ ของภาค และลาดับที่ ๒๓ ของประเทศ
ด้านการปกครองและประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น การปกครองแบ่ง
ออกเป็น ๒๐ อาเภอ ๑93 ตาบล ๒,๔๔6 หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบ รวม ๒๐3 แห่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตาบล 72 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ๑29 แห่ง มีประชากรทั้งหมด จานวน ๑,๓๐3,093 คน
ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ทาการเกษตรโดยเฉพาะการทานา ที่มีทั้งนาปี และ
นาปรัง และ การปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วลิสง ต้นกก งาดา ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส แตงโมเนื้อ
และข้าวโพด ซึ่งมีมูลค่าการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ ๔,๕๙๑ ล้านบาท และมีมูลค่าการประมง ๖๑ ล้านบาท
รายได้ของประชากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นอยู่กับภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ภาค
การเกษตรกรรม และภาคการศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ ตามล าดั บ โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของจั ง หวั ด ( GPP)
ปี ๒๕๕๓ จานวน ๕๙,๗๗๕ ล้านบาท มีรายได้ประชากรตามผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี ๒๕๕๓ จานวน
๔๓,๙๒๐ บาท/คน ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) : จากการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ปี ๒๕๕๕ จังหวัดร้อยเอ็ดมีจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี)
จานวน ๑,๘๒๙ ครัวเรือน และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จานวน ๕๕,๖๕๐ บาท/คน/ปี
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6. สถานการณ์และประเด็นปัญหาการทุจริตในระดับจังหวัด
จากสถานการณ์ข้อมูลเรื่ องร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์
ไม่โปร่งใส ขาดธรรมาภิบาล ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมาณร้อยละ ๒๐ ของจานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการร้องเรียนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือว่า ถูกร้องเรียนมากกว่าส่ วนราชการอื่น ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงจาเป็นต้องเร่งจัดทาแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการในแผนฯ นั้นต่อไป
7. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ห น่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ มีส รรถนะสู ง มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ท ธิผ ลกระจายบทบาทภารกิ จไป
สู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ คือ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้ม แข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่ อน
ค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
- นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
ฯลฯ
ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน เป็นสาคัญ
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ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว
(One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ฯลฯ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้ กระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน
การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง
- คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ในการดู แลความปลอดภัย ให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
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ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง
- ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกั น ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัยซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรม
ทีไ่ ม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิ จารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการ
ชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกัน ประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รั ฐ
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วง
เวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงเจตจานง
ทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็น
การตอบสนองต่ อ เจตจ านงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจนจานงทางการ
เมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปรงใส
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือทาให้ การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” ยุทธศาสตร์การปฏิรู ป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการ
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และ
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ
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การจัด การการยกระดับ ค่า ดัช นีก ารรับ รู ้ก ารทุจ ริต ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรั บปรุ งการทางาน รวมไปถึงการบู รณาการการทางานร่ว มกันระหว่างภาครัฐ หน่ว ยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ประเภทความ
เสี่ยง

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาชนได้รับการบริหารด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย/ โอกาสที่ ผลกระทบ ระดับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จะเกิด
(2)
ความเสี่ยง
(1)
(1 x 2)
1. ความเสี่ยงด้าน - เกิดปัญหาคอร์รัปชัน - ไม่มีระบบควบคุมการ
4
5
20
ธรรมาภิบาล
ในหน้าที่
ทางานที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบจากการ
ปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
- เกิดค่านิยมที่ผิดในการ
ปฏิบัติราชการ
2. ด้านการ
- การไม่ปฏิบัติตาม
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่
4
5
20
ป้องกันและ
ขั้นตอน ของระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบ
ปราบปรามการ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่
ทุจริต
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
มีความรู้ ความเข้าใจใน
2535 และฉบับแก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
หรือ มีความรู้ความเข้าใจ
แต่อาศัยช่องว่างของ
ระเบียบกฎหมายโดยละเว้น
หรืองดเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
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การตอบสนองต่อความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับการบริหารด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
แนวทางการตอบสนองความ กิจกรรมตอบสนองต่อความเสี่ยง
เสี่ยง (แผนงาน)
(กิจกรรม/โครงการ)
1. ความเสี่ยงด้าน
- เกิดปัญหาคอร์รัป - ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
- ปลูกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
ธรรมาภิบาล
ชันในหน้าที่
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
วินัยแก่ทุกภาคส่วน
คนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
- ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรเกี่ยวกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรมมาภิบาล
2. ด้านการป้องกัน - การไม่ปฏิบัติตาม - การส่งเสริมให้ความรู้
- การตรวจสอบบุคลากรใน
และปราบปรามการ ขั้นตอน ของ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
ทุจริต
ระเบียบสานัก
เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
นายกรัฐมนตรีว่า
- มีประกาศจังหวัด เรื่องนโยบาย
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้
2535 และฉบับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กร
แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ยึดถือ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ปัจจุบัน
แนวทาง และข้อบังคับ ด้วยความ
โปร่งใสบริหารงานด้วยความสุจริต
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตทุก
กรณี
หลักเกณฑ์ที่นามาวิเคราะห์ความเสี่ยง
 หลักความมีประสิทธิภาพ (การดาเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและส่วนรวม)
 หลักความรับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อบทบาทและตาแหน่งหน้าที่ของตน)
 หลักความโปร่งใส (การดาเนินการเป็นไปโดยปกปิดหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ มีการปลอม
แปลงเอกสาร ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบได้)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการหมู่บา้ นรักษา
ศีล 5

แนวทางการดาเนินงาน

- ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดฝึกอบรมเด็ก/เยาวชน
เพื่อปลูกจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรมป้องกัน
การทุจริต และสร้างอาสาสมัครเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป้าหมายจานวน 20 รุ่น ๆ ละ 150
คน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
2. โครงการ 9 ตามรอยพ่อ - เป็นการบูรณาการโครงการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท
1. การปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท
3. โครงการเสริมสร้างจัดสาธารณะให้กับ
ผู้ต้องขัง
4. ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง (เรือนจา
ชั่วคราวรอบเมือง)
3. โครงการอบรมปฏิบัติ
- ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดฝึกอบรมเด็ก/เยาวชน
ธรรมปลูกจิตสานึกคุณธรรม เพื่อปลูกจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรมป้องกัน
จริยธรรมป้องกันการทุจริต การทุจริต และสร้างเครือข่ายการป้องกันการ
โดยหลักเบญจศีล
ทุจริต รวม 4,000 คน (20 อาเภอๆละ 2
วัด รวม 40 วัด)
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และ
- จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรม
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยข้าราชการ
จริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียน
- นักศึกษา
- ประชาชน

งบประมาณ
1,50,0000

ตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
- นักเรียน - นักศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม
- ประชาชน
จริยธรรมป้องกันการ
ทุจริตตามหลักเบญจศิล

- บุคลากรสังกัด
- ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ์

-

นักเรียน นักศึกษา ผู้นา
ชุนชน และประชาชน
ทั่วไป

1,500,000

ผู้เข้าร่วมโครงการ

-

จัดอบรมให้ความรู้

- บุคลากรสังกัดกรม
ราชทัณฑ์

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เรือนจาจังหวัด
ตนเป็นตัวอย่างที่ดี
สามารถนาไปใช้และเป็น ร้อยเอ็ด
- ผู้ต้องขังรู้จักเศรษฐกิจ แบบอย่างที่ดี
พอเพียงและมีจติ
สาธารณะ

ผู้เข้ารับการอบรม
ตระหนักถึงผลเสียของ
การทุจริตและมีจิตสานึก
ในคุณธรรมจริยธรรม
มากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสานึกในการปฏิบัติ
ราชการ

สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจาจังหวัด
ร้อยเอ็ด
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
และการทดลองระบบ
(การจัดซื้อจัดจ้าง)
ใช้งบ Function
6. โครงการประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
7. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตสานึกและค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน

- ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
- ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน ในการเผยแพร่
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน

9. กิจกรรมชาวพาณิชย์
ร้อยเอ็ด ใสสะอาด

1. การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกัน - บุคลากรในสังกัด
และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมโดยการปลูก
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต ให้ตระหนักรู้เรื่องซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน
3. เชิดชูข้าราชการที่มคี ่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
สปอตโฆษณา
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รบั ความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน จานวน 20
ชุม รวม 300 คน

- บุคลากรในสังกัด

- บุคลากรในสังกัด

- ประชาชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

5,000

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ

ผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่รวดเร็วโปร่งใส
เสมอภาคและเป็นธรรม

20,000

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่

มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

ที่ทาการปกครอง
อาเภอจตุรพักตร
พิมาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสานึกในการปฏิบัติ
ราชการ

สนง.ประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกันการ
ทุจริต

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการในสังกัดมีการ
บริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักความโปร่งใสตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการเป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใส

สนง.พาณิชย์จังหวัด
ร้อยเอ็ด

-

100,000

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

10. เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรภาครัฐ

โครงการอบรมสัมนาและฝึกอบรมบุคคลากร
ในสังกัดสานักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ตาม”
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส
ราชการใสสะอาด และว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวม 2 วัน เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐประพฤติ ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และตระหนักถึงภัย/ผลเสีย ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

- บุคลากรผู้แทน
หน่วยงานราชการ
ส่วนภูมภิ าค ส่วนกลาง
และองค์กรภาคเอกชน
จานวน 160 คน

123,000

จัดอบรมให้ความรู้

11. เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ภาครัฐ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 –
2560) และระยะที่ 3 (2561 – 2564) และ
ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐประพฤติ ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และตระหนักถึงภัย/ผลเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต

- บุคลากรผู้แทน
หน่วยงานราชการ ส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลาง และ
องค์กรภาคเอกชน จานวน
2 รุ่นๆละ 150 คน

154,800

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

12. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาธิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต”

- ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจสร้าง
ทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของ
การดาเนินชีวิตที่นาไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส
ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ปัจจุบัน

นักเรียน/นักศึกษา
ประกอบด้วย
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
300 คน , วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 300
คน และวิทยาลัยการ
อาชีพร้อยเอ็ด 300 คน
รวม 3 แห่ง จานวน 900
คน

322,200

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1. ประชาชนมีความ
สนง.ที่ดินจังหวัด
เชื่อมั่นในการดาเนินการ ร้อยเอ็ด
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของภาครัฐ
2. เกิดเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตระดับ
จังหวัดจากทุกภาคส่วน
ราชการ
ผลลัพธ์

1. ประชาชนมีความ
สนง.จังหวัดร้อยเอ็ด
เชื่อมั่นในการดาเนินการ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ภาครัฐ
2. เกิดเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตระดับ
จังหวัดจากทุกภาคส่วน
ราชการ
1. นักเรียน นักศึกษา เกิด สนง.จังหวัดร้อยเอ็ด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. กระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษา เกิดความสนใจ
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

12
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชน

13. โครงการก่อสร้างสีขาว

- ออกประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโครงการ ได้แก่
1. ประชาชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและประชาชน
ทั่วไป 2. ประธานชุมชน 3.ผู้แทนชุมชนที่มีคาสั่ง
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 4.
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 5. สมาชิกสภา
เทศบาลเขตพื้นที่ก่อสร้าง 6. คณะผู้บริหาร
เทศบาล

14. อบรมให้ความรูเ้ พื่อ
เพิ่มศักยภาพการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในระดับพื้นที่ให้แก่
อาสาสมัครแรงงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด

1. อบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปราม - บุคลากรในสังกัด
การทุจริต
- ประชาชน
2. ลงนามสัตยาบรรณเพื่อต่อต้านการทุจริต
ของอาสาสมัครแรงงาน จานวน 193 คน
193 ตาบล
3. จัดส่งข้าราชการและอาสาสมัครแรงงาน
เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงแรงงาน
จานวน 41 คน

งบประมาณ
40,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาสิ่งที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตและมี
ความตระหนักถึงโทษ
ของการทุจริต

จัดอบรมให้ความรู้

1. ประชาชนมีความ
สนง.แรงงานจังหวัด
เชื่อมั่นในการดาเนินการ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของภาครัฐ
2. เกิดเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตระดับ
จังหวัดจากทุกภาคส่วน
ราชการ

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ
2. สร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร

3. โครงการสานักงานใส
สะอาด

4. โครงการสร้างสานึก
พลเมืองส่งเสริม
ประชาธิปไตย
5. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูข้าราชการ/
หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
- แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรมในการช่วยกากับดูแลเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมและเข้าร่วมเครือข่ายฯกับหน่วยงานอื่น
- นาบุคลากรในสังกัดร่วมบาเพ็ญกุศลในวัน
สาคัญทางพุทธศาสนา
- จัดทาคู่มือประชาชน
- จัดทาหลักสูตรสานึกข้าราชการไทยไม่โกง
ใช้งบ Function
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชนในด้านสิทธิหน้าที่ ความ
มีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย
- จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล
- มีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนในการต่อต้าน
การทุจริต

ผลลัพธ์
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร/หน่วยงาน

-

- บุคลากรในสังกัด

-

- บุคลากรในสังกัด

5,000

จานวนการเข้าร่วม
ผู้เข้าอบรมได้รับการ
กิจกรรมและจานวนคู่มือที่ ปลูกฝังคุณธรรม
ใช้เผยแพร่
จริยธรรม ป้องกันการ
ทุจริต

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

- ประชาชน

30,000

จัดอบรมให้ความรู้

-

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

- บุคลากรในสังกัด

100,000

จัดอบรมให้ความรู้

ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
การดาเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของภาครัฐ

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

- เจ้าหน้าที่ได้รับการ
เรือนจาจังหวัด
ปลูกฝังคุณธรรม
ร้อยเอ็ด
จริยธรรมและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต

14
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เรือนจาจังหวัด
ร้อยเอ็ด

1. สร้างความเข้มแข็งในการ - จัดกิจกรรมการปลูกจิตสานึกที่ดี ค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต
และทัศนคติที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร

- บุคลากรในสังกัด

-

2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการประชุม
ประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

- ทุกส่วนราชการ

-

- จัดทาคาสั่งและดาเนินการตามคาสั่งจาก
ส่วนกลาง
- ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ
- การรายงานผลการดาเนินงานเป็นประจา
ใช้งบ Function
- จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน

- บุคลากรในสังกัด

1,000

พนักงาน ข้าราชการ มี
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ
80

บุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

- บุคลากรในสังกัด

30,000

-

- จัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ

- บุคลากรในสังกัด

30,000

-

บุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด
สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

3. โครงการจัดทาประกาศ
นโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

- เจ้าหน้าที่ได้รับการ
- เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม
และจิตสานึกที่ดี
จริยธรรมและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต
ข้าราชการเกิดสานึกลึกซึ้ง ที่ทาการปกครอง
ข้าราชการยึดมั่นใน
จริยธรรมยืนหยัดกระทา และเที่ยงธรรมในหน้าที่ อาเภอจตุรพักตร
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ พิมาน
ข้าราชการอันควรแก่ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นของ
ประชาชนและดารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

15
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

1. รณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้าง และ
ข้อพึงระวังเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายในการ
ทุจริต เพื่อเป็นค่านิยมหลัก
ในการประพฤติปฏิบัตติ น

1. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโอกาสการประชุม
2. ส่งเสริมค่านิยมและยกย่องเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

2. การประเมินผลมาตรฐาน - ดาเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
ความโปร่งใสของหน่วยงาน คูม่ ือมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานได้
ถูกต้อง (แบบประเมินของ สนง.กพ.)
3. กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยจัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
4. โครงการจัดส่งบุคลากร
เข้าอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

- ทุกส่วนราชการ

-

ข้าราชการยึดมั่นใน
จริยธรรมยืนหยัดกระทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม

บุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- บุคลากรในสังกัด

15,000

- เจ้าหน้าที่ทราบถึง
แนวทางและเกณฑ์การ
ประเมินมาตราฐานความ
โปร่งใสขององค์กร

-

-

เจ้าหน้าที่สามารถ
เรือนจาจังหวัด
ประเมินตนเองตามแบบ ร้อยเอ็ด
ประเมินได้ตามเกณฑ์
การประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ที่ทาการปกครองอาเภอ
-

20,000

จานวนคนคนที่ได้รับการ
อบรม

- เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟัง - ทุกส่วนราชการ
ความคิดเห็นของประชาชนผ่านศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ ตู้แสดงความคิดเห็น โทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย ด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ใช้งบ Function

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.ประมงจังหวัด
ร้อยเอ็ด

งบประมาณ

- บุคลากรในสังกัด

จตุรพักตรพิมาน

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

16
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

5. โครงการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมความ
ซื่อตรงในสังคมโตไปไม่โกง

แนวทางการขับเคลื่อน
1. ใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนความซื่อตรงใน
สังคมแบบมีส่วนร่วม
- คณะทางานระดับจังหวัด/อนุฯ
- กาหนดนโยบายด้านการป้องกันฯ
- นานโยบายไปดาเนินการ
- การติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน
2. เครือข่าย 9 ดี เสริมสร้างความซื่อตรงใน
สังคมแบบมีส่วนร่วม
- เครือข่ายภาครัฐ
- เครือข่ายชุมชน-ท้องถิ่น
- เครือข่ายท้องถิ่น
- เครือข่ายศาสนา
- เครือข่ายเยาวชน
- เครือข่ายครอบครัว
- เครือข่ายสื่อมวลชน
- เครือข่ายธุรกิจ
- เครือข่ายสถาบันการศึกษา
วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ โดยเครือข่าย 9 ดี
ต้องมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการในเครือข่าย
ของตนเอง
2. นากิจกรรมตามแผนงานไป

ดาเนินการ
- เครือข่าย 9 ดี นากิจกรรมตามแผน
ของตนเองไปดาเนินการร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้แทนส่วนราชการ
- นักเรียน
- นักศึกษา
- ประชาชน

3,000,000

ตัวชี้วัด
ทุกหน่วยงาน

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความเชื่อมั่น สนง.วัฒนธรรม
ในการดาเนินการด้าน จังหวัดร้อยเอ็ด
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของภาครัฐ

17
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
5. โครงการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมความ
ซื่อตรงในสังคมโตไปไม่
โกง

แนวทางการดาเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน
- เครือข่าย 9 ดี จัดทีมติดตามประเมินผลใน
เครือข่ายของตนเอง สรุปเสนอต่อคณะทางาน
ระดับจังหวัด
4. มีคณะทางานกลาง ทาหน้าที่ติดตามถอด
บทเรียนทุกเครือข่าย เพื่อนาผลการถอดบทเรียน
มาทาเป็นต้นแบบในการขยายผลในปีต่อไป
5. การขยายผลด้วยเครือข่าย 9 ดี โดยแต่ละ
เครือข่ายต้องมีแผนงานขยายผลต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม
6. การเชิดชูองค์กร/บุคคลที่มีความซื่อตรงหรือ
ประพฤติตนตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
7. การค้นหาองค์กร/บุคคล ต้นแบบที่จะนามาพิจารณา
จะมีหนังสือประสานงานผ่านเครือข่าย 9 ดี พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วยมาตรฐานที่โปร่งใสและเป็น
ธรรม
8. การประชาสัมพันธ์ โดยความร่วมมือของเครือข่าย
สื่อมวลชนทุกคนทุกแขนง
9. ประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
10. จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
11. ร่วมจัดกิจกรรมงานสมัชชาคุณธรรมภาค
12. ร่วมกิจกรรมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
พื้นที่เป้าหมาย 20 อาเภอ 192 ตาบล

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

18
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการจัดระบบ
การบริหารภายในชุมชน
7. โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กร
ประชาชน
8. การประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ให้แก่ภาคีเครือข่ายด้าน
แรงงาน
9. อบรมวินัย
อุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

แนวทางการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพือ่ เข้ามาจัดระบบการ
บริหารในชุมชน
- จัดอบรมเครือข่ายองค์กรประชาชน และจัดทาวารสาร
ทาเนียบชุมชนองค์กรประชาชน

- ประชาชน

100,000

-

-

สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด
สนง.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

- ประชาชน

100,000

จานวนคนคนที่ได้รับ
การอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2. เฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นในระดับพื้นที่
3. ปฏิบัติงานเชิงรุกในระดับพื้นที่

- ประชาชน

-

-

เกิดเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตระดับ
จังหวัดจากทุกภาคส่วน
ราชการ

สนง.แรงงานจังหวัด

1. จัดฝึกอบรมค่ายวินัยอุตสาหกรรม
2. จัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ิในต่างจังหวัด

- ผู้ประกอบการ
โรงงาน จาพวกที่
2 และ 3
- เครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม

300,000

จานวนคนที่ได้รับการ
อบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวนโครงการ

ปีงบประมาณ
2561

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

14

3,765,000

2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

5

135,000

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

5

61,000

4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุก

9

3,535,000

33

7,496,000

ยุทธศาสตร์

รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

