
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต จัดท าขึ้นตามกรอบการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต ประกอบเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่   
ส่วนท่ี 1 นโยบายส าคัญและกรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่วนท่ี 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2 564 จังหวัดภูเก็ต และใช้
งบประมาณของส่วนราชการ 

จังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตา ม ประเมินผลการด าเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป 

    
 
 

      จังหวัดภูเก็ต 
        ตุลาคม 2563 
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- ๑ - 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
จังหวัดภูเก็ต    

 

๑. กรอบแนวคิด / ที่มา 
รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐ         

แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติ          
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในแนวทางและวิธีการน ายุทธศาสตร์ชาติฯ แปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้หน่วยงานสามารถเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ และน าไปแปลงเป็นแผนงานตามภารกิจของหน่วยงานได้ รวมท้ังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทราบได้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็น
กรอกแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป  

จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ส่วนท่ี ๒. กรอกแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส่วนท่ี ๓. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อใช้เป็นกรอก       
แนวทางการบริหารจัดการการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการภายในจังหวัดภูเก็ตต่อไป                  

๒. กฎหมาย ระเบียบ และกรอกแนวทางที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      มาตรา ๓/๑ “การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ     

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น        
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณ  
การบรรจุและการแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

/ ในการปฏิบัติ 



- ๒ - 

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน    
การมีส่วนของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการ
ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติได้” 

 ๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
          มาตรา ๖ “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

                                       (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
                               (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

             (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ            
                               (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                   (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   
                               (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

                 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 

ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง

 ไม่เป็นธรรม 

/(๓) การพิจารณา 



- ๓ - 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณา
จากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบมิได้ 
                        (๔) การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
                        (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 

          มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีด าเนินการ ให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการ           
พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ      
ท่ี ก.พ. ก าหนด  

           มาตรา ๗๓ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ด ารงตน     
เป็นข้าราชการท่ีดี  

         มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติ      
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
                        (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
                        (๓) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                        (๔) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
                        (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
 ข้อ ๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
 ข้อ ๒ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ข้อ ๔ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

/ข้อ ๕ ข้าราชการ 
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 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติ     
โดยไมเ่ป็นธรรม 
 ข้อ ๗ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าท่ีและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ข้อ ๘ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และรักษาภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม  
2.5 สหประชาชาติ ก าหนดหลัก ๓ ประการส าหรับเจ้าที่รัฐ 

   (๑) เจ้าหน้าท่ีรัฐ (ตามนิยามของกฎหมายของประเทศนั้นๆ) เป็นต าแหน่งท่ีได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของสาธารณะ  

  (๒) เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) ภายใต้กฎหมายและนโยบายการบริหาราชการ 
                    และต้องใช้ทรัพยากรของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเสมอ  

 (๓) เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ ยุติธรรม และปราศจากความชอบส่วนตนหรืออคติ ไม่เอนเอียงหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มใด
หรือบุคคลใดเป็นพิเศษไม่ใช้อ านาจในทางท่ีผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก  
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะเปิด
กว้างเช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 

 เป้าหมายท่ี 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส การทุจริตประพฤติมิชอบลดลง ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้น 

/2.7 แผนแม่บท 
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2.7 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนย่อย 
ได้แก่ 1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมุ่งการพัฒนา “คน” โดยปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม และการพัฒนา “ระบบ” ท่ีให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละหน่วยงาน และ 2)การ
ปราบปรามการทุจริต ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 

 1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวทางการพัฒนา 1) การปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 3) พัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม 4) ปรับ “ระบบ”
เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และ 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

เป้าหมายของแผนย่อย 1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ 2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คะแนนการประเมินคุณธรรม และโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 2.8 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561-2565 

1) เป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI ) อยู่ใน 20 อันดับแรกของ
โลกในปี 2579 มีจุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา 5ปี 

2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน และเฝ้าระวัง โดยการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมท้ังให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในกาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย 2) ด้านการป้องปราม โดยการก าหนดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อตรง ( Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการก ากับ
กิจการท่ีดีอย่างแท้จริง รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ 3) ด้านการปราบปราม ได้แก่ การยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัดรวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ และจัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

/2.9 แผนพัฒนา 
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 2.9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต  และยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งเป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมท้ังเพื่อสร้างพลังการขับเคล่ือนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 2.10 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
- วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
- พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
- วัตถุประสงค์หลัก 
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับสูงขึ้น 
 - ยุทธศาสตร์ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานหลักออก เป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี 

“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน หรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในต่อต้านการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านง
ทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
/ยุทธศาสตร์ที่ 3  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการก าหนดมาตรการ

กลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy 
Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ั งการก าหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการรวมกันของหน่วยงานต่าง ๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น คดีการทุจริตจะถูก
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผูกกระท าการทุจริต จะได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผล
ให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรังปรุง การท างานรวมไปถึงการบูรณาการการท างานรวมกันระหว่าง
ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ 

 2.11 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด” 
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น านโยบายสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ “ 

มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
 2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
 3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

/๓. ความสอดคล้อง  
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๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาไทย และจังหวัดภูเก็ต 
       3.1 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ของกระทรวงมหาดไทย 
  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ  และค่านิยมส าหรับข้าราชการ  และ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติ และการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาขนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และ      
เป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในการสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงม าใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวน และลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 

   - เป้าหมายหลัก 
  ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 - วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
 
 
 

/2. เพื่อแก้ไข 
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 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐเน้นการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ท่ีสาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  รักษาวินัยของข้าราชการ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ  ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควร และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจท่ีสุ่มเส่ียง
ต่อการกระท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน
อื่น ๆ ท่ียังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
 4. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
 
 3.2 ยุทธศาสตรป์้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบ และการบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
1.2 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2.2 พัฒนาระบบ และจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)  
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
3.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคม และ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาธิบาล 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกัน
การทุจริต 
1.3 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตาม และประเมินผลการน าเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ  การป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนา และยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนา และยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้มีความมืออาชีพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 

        ๓.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
                  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านท่ีเกี่ยวข้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
   นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในภาครัฐ 
 ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี          
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ ความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก 
กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียงประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ       
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มี           
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 

/๓.4 ค าส่ัง 
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       ๓.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าส่ังดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ              
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เ ฝ้าระวัง         
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ      
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม 
ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1   ข้อ 2 ข้อ 3    
และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 
    /๓.5 แผนยุทธศาสตร์      
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   ๓.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร
อย่างสมดุล 

 กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

         ๓.6 โครงการเนน้หนกัตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557           
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่ อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการ  
ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
          ๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 

                    ๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
          ๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/กรอบแนวทาง       
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กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
       ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที ่3          นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10            ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557                       นโยบายเน้นหนัก มท.     นโยบายจังหวัดภูเก็ต 
       (พ.ศ.2560-2564)          การป้องกันปราบปราบการทุจริต               ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557                  มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ๒๑ - 

 

/ยุทธศาสตร์       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสงัคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริต และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ เ พ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10.2 ให้ประชาชนเ ข้า ถึงการบริการ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ข้ันตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1.ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ป้องกันปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น 
 

3 . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
จั ง ห วั ด ใ ส ส ะ อ า ด 
อ าเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใสสะอาด 
 

1.ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ในจั ง ห วัดภู เก็ ตมี กา ร
บริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ 

2 .  จั ง ห วั ดภู เ ก็ ต เป็ น
จังหวัดใสสะอาด อ าเภอ
ใสสะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใส
สะอาด 
 

3. ให้ทุกส่วนราชการฯ 
ในจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น 
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          ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง จังหวัดจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องเผชิญอยู่
จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด การแปลงยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ใหค้ณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ท้ังนี้ ก็เพื่อให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 

                   วิสัยทัศน์ 

                               “ภูเก็ตใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Phuket)” 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน ์

 จังหวัดภูเก็ตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นจังหวัดท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ 

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ 
ให้มีมาตรฐานสากล” 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าอธิบายพันธกิจ       
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 ค าอธิบายพันธกิจ 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการท้ังระบบ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานทางความคิดของประชาชน ท่ีนอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคมจังหวัดภูเก็ตอีกต่อไป ประชาชน
จังหวัดภูเก็ตต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ การขับเคล่ือนนโยบายท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะ เดียวกัน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นท่ีไว้วางใจ และได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ท้ังนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม  และความโปร่งใสของจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ ากว่าระดับสูง 

 วัตถุประสงค์หลัก 

 ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

 ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

 ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

  ๕) ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ ากว่าระดับสูง 

   ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ    
       ด าเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 3. พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
                      4. ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
                       

/กลไกการด าเนินงาน       
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กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นคือจังหวัด
ภูเก็ตจะได้รับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ ากว่าระดับสูง และพัฒนาไปสู่ระดับสูงมากได้นั้น จะต้องมีการให้
ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ             
ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้ องค์กรหรือกลุ่ม
องค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้ก าหนดกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

    ๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย 
 ๑.๑) คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการกลางใน
การพิจารณาก าหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการด าเนินงาน หรือส่ังการ ดังนี้- 
  (1) ก าหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมท้ังในเชิงประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดทุกประเด็น 
  (2) ก าหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ จังหวัดหรือพิจารณาส่ังการเร่งด่วนไปยังส่วนราชการเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบหรือออกค าส่ังยับยั้งการด าเนินงาน   ของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้ 
  (3) ส่ังการใหส่้วนราชการมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน    ตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด 
  (4) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

  (5) รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต ระยะท่ี ๓ ต่อประชาชน ในทุกปีงบประมาณ 
  (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นควร 
 
 
 
 
 
 

/๑.๒) ท าการตรวจติดตาม       



- 18 - 
 

 ๑.๒) ท าการตรวจติดตาม สังเกตการณ์และแนะน าการด าเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ มีกรอบหน้าที่การด าเนินงาน
เบื้องต้น ดังนี้ 

   กรอบหน้าที่การด าเนินงาน 
   (๑) ติดตาม สังเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการ/กิจกรรม
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (2) ติดตาม สังเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการ/กิจกรรมแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (3) รายงานผลการด าเนินการตามข้อ (๑) ใหค้ณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต 
ทราบ 
  (4) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หรือคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย 

    
 
 
 
 
 
 
 

/กรอบการด าเนินการ      
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กรอบการด าเนินการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2564 



 
 

 
 
 

ส่วนที ่3  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต 
 



หน่วยนับ ปรมิาณงาน งบบูรณาการ งบส่วน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance  คนไทย ไม่
ทนต่อการทจุริต”

กิจกรรม 1 2,800 - 2,800

หน่วยงาน
ภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ปอ้งกันการ
ทจุริต

หน่วยงาน
ภาครัฐใน

จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน
ภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต
ทกุหน่วยงาน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ปอ้งกันการ
ทจุริต

2,800 - - -

ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต

2 การประชุมคณะอนุกรรมการการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริตจังหวัด
ภูเก็ต คร้ัง 4 12,200 - 12,200

การติดตาม
และวางแนว
ทางการ
ปอ้งกันและ
ปราบปราม
การทจุริต

หน่วยงาน
ภาครัฐใน

จังหวัดภูเก็ต

มีการติดตาม
และวางแนว
ทางการ
ปอ้งกันและ
ปราบปราม
การทจุริต

3,200 3,000 3,000 3,000

ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต

3 ศูนย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุริตจังหวัด
ภูเก็ต

ปงีบประมาณ 1 20,000 - 20,000 การ
บริหารงาน
และ
ขับเคล่ือน
ศูนย์
ปฏิบติัการ
ต่อต้านการ
ทจุริต
จังหวัดภูเก็ต

ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต

ใช้ในการ
บริหารงาน
และ
ขับเคล่ือน
ศูนย์
ปฏิบติัการ
ต่อต้านการ
ทจุริตจังหวัด
ภูเก็ต

5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564 (บาท)เป้าหมายด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)

ค่าเป้าหมาย



หน่วยนับ ปรมิาณงาน งบบูรณาการ งบส่วน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4 โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต

โครงการ 1 234,500 - 234,500 ยกระดับ
คะแนนการ
ประเมิน ITA
 ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ของจังหวัด
ภูเก็ต

หน่วยงาน
ภาครัฐใน

จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน
ภาครัฐใน

จังหวัดภูเก็ต 
มีความเข้าใจ
ในแนวทาง
การการ

ประเมิน ITA 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564

- 234,500 - - ส านักงาน
จังหวัดภูเก็ต

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ "การ
เตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ 1 - 15,950 15,950 ยกระดับ
คะแนนการ
ประเมิน ITA
 ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ในจังหวัด
ภูเก็ต

องค์กร
ปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 
ในจังหวัด

ภูเก็ต

องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ใน
จังหวัดภูเก็ต
มีความเข้าใจ
ในแนวทาง
การการ

ประเมิน ITA 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564

- 15,950 - - ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง

ทอ้งถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต

6 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ 
กรมพฒันาชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

โครงการ 1 - 5,000 5,000 บคุลากรใน
หน่วยงานไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ 80 มี
ความรู้ความ
เข้าใจ เร่ือง
คุณธรรม 
จริยธรรม

บคุลากรใน
ส านักงาน

พฒันาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

บคุลากรใน
หน่วยงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เร่ือง 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และจรรยา
ข้าราชการ

5,000 - - - ส านักงาน
พฒันาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)




