แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
-------------------------------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน อานาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน”
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
ร้อยละของการบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ (ปีละ ๘๐%) เพื่อวัดผลการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
พลังขับเคลื่อน : ศูนย์กลางการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ ของ
กระทรวง
บูร ณาการ : การยกระดับกระบวนการทางานทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานให้ สอดคล้อง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการทางานและการดาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ความสมดุลและยั่งยืน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้
อยู่ร่วมกับการพัฒนาประเทศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง กับเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
อานาจหน้าที่
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวง ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง เป็นแผนปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
๑. เสนอความเห็นและคาแนะนาในการกาหนด นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน ในกระทรวง
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติงาน
๓. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
๔. ประสานการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งกากับ เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และดาเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๕. กาหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ใช้ ในการ
บริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๗. กาหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้คาปรึกษาแนะนา การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๘. ดาเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการดาเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
๙. ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
๑๐. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านนิติกรรมและสัญญา งานคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๑๑. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวง หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โครงสร้างหน่วยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง

หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
76 จังหวัด

หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

• กองกลาง (กกล.)
• กองกฎหมาย (กกม.)
• กองการต่างประเทศ(กตป.)
• กองการบิน(กกบ.)
• กองตรวจราชการ(กตร.)
• กองยุทธศาสตร์
และแผน(กยผ.)
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ศทส.)

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ ๑ – ๑๖ (สสภ.)
(มอบอานาจการบริหารให้
กรมควบคุมมลพิษ)

หน่วยงานจัดตั้ง
เป็นการภายใน
• สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สพบ.)
• สานักผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(สป.คร.)
• กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ปยป.ทส.)

หน่วยงานจัดตั้งตาม
พระราชกฤษฎีกา

ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ศบร.)

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และสภาพปัญหา
๒.๑ ดั ชนี การรับรู้ การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่ งใส
นานาชาติ (Transparency International : TI )
องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ มี ก ารประกาศ
ค่า คะแนนดัช นีก ารรับ รู ้ก ารทุจ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็น ประจาทุก ปี เพื่อ ใช้
วัด ระดับ การรับ รู ้เ กี่ย วกับ การทุจ ริต ของประเทศต่า ง ๆ ทั ่ว โลก โดยตลอด ระยะเวลา ๑0 ปีที ่ผ ่า นมา
(พ.ศ. 2538 – 2559) ค่ า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทยอยู่ ใ นระดั บ ที่ ท รงตั ว และ
มีค่า คะแนนเฉลี ่ย ที ่ไ ด้อ ยู ่ใ นระดับ ต่ากว่า 4 คะแนนหรือ 40 คะแนนมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ.2563
ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในระดับคงที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ แต่ในขณะเดียวกันการจัดอันดับโลก
อยู่ในอันดับที่ ๑๐๔ และมีแนวโน้มที่อันดับลดลงมาโดยตลอดในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยู่ในอันดับที่ ๑๙ จาก ๓๑ ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๕ จาก ๑๐ ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ดังแสดงในแผนภาพ ๑ -๒
ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CPI) ของประเทศไทย ระยะ 10 ปี
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แผนภาพที่ ๒ แสดงการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของไทยในระดับโลก

๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกาหนดตัวชี้วัด ได้แก่
ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคี ต่า ง ๆ ในสั ง คมร่ว มมื อกั นในการป้อ งกั นการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ เด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง ตรงไปตรงมา
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบ
บูรณาการ
2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
โดยในส่วนการพัฒนาคน มุ่ง เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการ
ปลูกฝังและหล่อหลอม ให้มีจิตสานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
สุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จัก แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับ สร้าง
จิตสานึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง
และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการเมือง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเป้าหมายสาคัญ 2 ประการ คือ (1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
(2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง โดยโครงการสาคัญที่ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ
โครงการปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด สร้ า งจิ ต ส าานึ ก ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต อย่างมีส่วนร่วม
2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด า เนิ น งานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การ
ดาเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์ สินของผู้กระทาความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทาความผิด ทั้งทางวินัย
และอาญา ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดี การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้าน การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ การ
ดาเนินการตามแนวทางการปราบปรามการทุจริต ต้องการบรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ การดาเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการสาคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรม
การปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มี
จุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสั ตย์สุ จ ริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การดาเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้
ได้กาหนดผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
๑.ประเทศไทยมีการทุจริต คะแนนดัช นี การรับรู้ การทุ จ ริต คะแนนดัช นี การ คะแนนดัช นี การ
และประพฤติมิชอบลดลง ของประเทศไทยดีขึ้ น
รับรู้การทุจริต อยู่ รับรู้การทุจริต อยู่
(Corruption Perceptions
ที่ ๔๐ คะแนน
ที่ ๔๕ คะแนน
Index : CPI)
๒. หน่วยงานภาครัฐมี
ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่าน ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๘๐
วัฒนธรรมและ พฤติกรรม การประเมิน ITA
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
ซื่อสัตย์สุจริต
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ โดยมี ๕
กิจกรรมปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 2) การ
พัฒ นาการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารและระบบคุ้ม ครองผู้ แ จ้ง เบาะแสการทุ จ ริต ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ 3) การพัฒ นา
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4) การ
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ 5) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายใน
การดาเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ ดังนี้
เป้าหมาย
๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ มิชอบและร่ารวย
ผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิด

อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตัวชี้วัด
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายในต้นปี ๒๕๖๔
๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมประกอบ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็นกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕
๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจรัฐต่อประชาชนต้อง
ดาเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕
๔) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้ มาตรการทาง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการ
กระทา (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๓ สถิติและผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2565
ปีงบประมาณ

จานวนเรื่องร้องเรียน

2560
2561
2562
2563
2564
2565
รวม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุติเรื่องแล้ว

สรุปการติดตามเร่งรัดเรื่อง
ร้องเรียนที่ยังคงค้าง
ณ วันที่ 26 ม.ค. 65

32
33
11
15
14
4
109

33
33
17
10
27
2
122

32
33
11
15
14
4
109

สถานะเรื่องร้องเรียน(เรื่อง)

65
66
28
25
41
6
231

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
80

66

65

60
40

3233

3333

41
28
11

20

17

25

27

1510

14

6 4 2

0
2560

2561
จำนวนเรือ่ ง

2562

2563

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

2564
ยุติเรือ่ ง

2565

สถิติจานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แยกเป็นหน่วยงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส)
กรมป่าไม้ (ปม.)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (ทบ.)
กรมทรัพยากรน้า (ทน.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)
รวม
ทช.
2%

สผ. ออส.
1% 1%
ทบ.
อส. 4%
21%
ปม.
21%

ทน.
4%

สป.ทส.

ปม.

อส.

ทบ.

จำนวนเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติชอบ
แยกเป็ นหน่วยงำน

สป.ทส.
46%

ทน.

จานวน (เรื่อง)
107
48
47
10
9
4
3
3
231

ทช.

สผ.

ออส.

สถิติจานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แยกประเภทเรื่องร้องเรียน
ลาดับ

1
2
3
4
5

ประเภทเรื่องร้องเรียน

จานวนเรื่องร้องเรียน (เรื่อง)

ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้และรับสินบน
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
การละเว้นหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ทั่วไป อื่นๆ
รวม

33
52
59
49
38
231

สถิติเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท
50%

7%11%
13%
11%
8%

ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

การให้และรับสินบน

การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ

การละเว้นหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ เด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ
3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
๓) การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมายที่ (1) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบโดยเฉพาะในท้ อ งที่ ข องตนอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ (๓) มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทางการร้องเรียนของประชาชนใน ปี ๒๕๖๔
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป
เป้าหมายที่ (1) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุก
คนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ (4) หัวหน้าส่วนราชการของ
รัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้ มาตรการทาง จริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้ ภายใน
ปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
ต้นปี ๒๕๖๔ และ (4) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้ มาตรการทาง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการ
กระทา (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔
3.4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้า ประสงค์ที่ 1.3 องค์กรมีความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
จานวนหน่วยงาน ในกากับที่ผ่านการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)
แผนงาน/โครงการ
5. โครงการส่งเสริม การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดาเนินการ
1) สร้างความตะหนัก จิตสานึก การเป็นข้าราชการที่ดี และส่งเสริมการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) เร่งรัด และกากับให้ส่วน ราชการในสังกัดดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ
ผลประโยชน์ที่ ประชาชน จะได้รับ
ประชาชนได้รับ การบริการที่มี ประสิทธิผล จากการใช้ งบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ
3.5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าประสงค์ ๑.๓ : องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และ
เป็นธรรม
กลยุทธ์ ๓ : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานในกากับที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการ ๕ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดาเนินงาน :
๑) อบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ
๓) กาหนดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โครงการ ๖ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการดาเนินงาน
๑) ขับเคลื่อนผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนทุกหน่วยงาน
๒) จัดกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความประพฤติดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
- คัดเลือก“คนดีศรี สป.”
- คัดเลือก“เพชรจรัสแสง”
๓) เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 5 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาขึ้นที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนปฏิรู ปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง) กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๑ การส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการต่ อ ต้ านการทุ จริ ต และ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนั้น โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัดและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สานึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
2) จัดทากระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู่หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
ภาพรวม
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ที่สามารถเข้าถึงบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติในรอบ 6 เดือน และ
12 เดือน

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ค่า
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังค่านิยมและปลุกจิตสานึกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
เป้าประสงค์ : องค์กรยกได้รบั การระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ : เสริมสร้างธรรมาภิบาลการปฏิบตั ิงาน
โครงการส่งเสริมธรรมา
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน จานวนหน่วยงานใน
14
1) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ธ.ค. - มี.ค. 65
ภิบาลการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานมีมาตรฐานทาง สังกัดที่ประกาศและ หน่วยงาน และลงนามรับรองการประกาศ
และประพฤติมิชอบ
คุณธรรม จริยธรรมและ
และถ่ายทอดลงสู่
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
1) กิจกรรมการขับเคลื่อน ความโปร่งใส
บุคคลากร
ของหน่วยงาน
นโยบาย “No Gift
2) มอบหมายทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม/
Policy”
สถาบันในสังกัด สป.ทส.ถ่ายทอดการ
2) กิจกรรมประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
เจตนารมณ์ “องค์กร
ทุจริตลงสู่หน่วยงาน
คุณธรรม”
3) จัดทาเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริตติด ณ หน่วยงานทุกหน่วย
รวมทั้งเว็บไซต์และ Social Media
ของหน่วยงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี จานวนบุคคลที่ได้รับ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ก.พ. - ก.ค. 65
และจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม ยึด
การยกย่องเป็น
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจาปี
1) โครงการคัดเลือกบุคคล หลักธรรมภิบาล เพื่อยก บุคคลต้นแบบ
งบประมาณ พ.ศ.2565
ต้นแบบ “คนดี ศรี สป.”
ย่องเป็นบุคคลต้นแบบ
2) กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ของ สป.ทส. และ
ทางการคัดเลือก
2565
กระทรวง
3) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
2) โครงการคัดเลือกบุคคล
4) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้ผู้
ต้นแบบ ทส. “เพชรจรัส
ที่ได้รับคัดเลือก
แสง.” ประจาปี
5) ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล
งบประมาณ พ.ศ.2565
ต้นแบบ เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์
และ Social Media ของหน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

ประโยชน์ที่ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศปท.

105,00

หน่วยงานภาครัฐมี
คุณธรรม จริยธรรม
ให้บริการประชาชน
อย่างถูกต้องโปร่งใส
และเป็นธรรม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

โครงการเปิดพื้นที่เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันสาหรับผู้ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ คนดี ศรี
สป. และ เพชรจรัสแสง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการจากผู้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
คนดี ศรี สป. และ เพชร
จรัสแสง
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมและข้อ
กาหนดการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม

บุคลากรใน
หน่วยงานเกิดแรง
บันดาลใจในการ
ทางานและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน

ค่า
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
ดาเนินงาน
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันสาหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ คนดี ศรี สป. และ เพชรจรัส
แสง
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมและข้อกาหนดการ
ดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่ควรทาและ
ไม่ควรทาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้
บุคลากรในหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
เป้าประสงค์ : การแก้ปญ
ั หาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ : สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการเรื่อง
1) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการ
ร้องเรียนการทุจริตและ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2) กาหนดช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3) ประชุม/สัมมนาหน่วยงานและ
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อหาแนว
ทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ประโยชน์ที่ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ค่า
แนวทางการพัฒนา/แนวทางการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรูด้ ้านระเบียบกฎหมายให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากร
โครงการส่งเสริมธรรมา
เพื่อเสริมสร้างความรู้และ สป.ทส.ผ่านการ
ร้อยละ
1) อบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ภิบาลการต่อต้านการทุจริต ธรรมาภิบาลในการ
ประเมินคุณธรรม
85
ความรู้ธรรมาภิบาลในการต่อต้านการ
และประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่
และความโปร่งใสใน
ทุจริตประพฤติมิชอบ
บุคคลากรในหน่วยงาน
การดาเนินงานของ
2) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
(ITA)
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ “เรื่องง่ายๆวินัย เพื่อเสริมสร้างความรู้
บุคลากรได้รับการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ใกล้ตัว”
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ถ่ายทอดความรู้
วินัยข้าราชการ
ข้าราชการ
เกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ
กิจกรรม “กตน.ขอบอก” เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ จานวนบุคลากรของ
และช่วยคลี่คลายปัญหา หน่วยงานที่ได้รับ
ด้านระเบียบการเงินการ ความรู้เกี่ยวกับ
คลังที่พบจากการ
กฎระเบียบด้าน
ปฏิบัติงาน
การเงินการคลัง
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานเพือ่ สร้างความโปร่งใส
กิจกรรมคลังข้อมูลและ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
1) ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวม
ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระเบียบและกฎหมายที่
ข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
เกี่ยวข้องสาหรับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานสาหรับบริการ
2) สร้างระบบคลังความรู้สาหรับ
บุคลากรและประชาชน
บริการหน่วยงานและประชาชน โดย
ผ่านระบบ E-Service

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5,000

ประโยชน์ที่ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการ
บริการที่มีประสิทธิผล
จากการใช้งบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
กองกลาง
ทุกหน่วยงาน

