แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดย กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
คำนำ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที ่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกส่วนราชการของหน่วย กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั ่ น คง จึ ง ได้ จ ั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่น คง ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วย
โดยแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่น คง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มุ่ง เน้นการสร้างจิ ตสำนึกของกำลั ง พล
ในศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง มีการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต บุคลากรมีความตระหนักรู้ ตามค่านิยมหลัก บก.ทท. รวมทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินการที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองต่ อการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ตได้ อย่ างทั นท่ วงที ส่ วนราชการในศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สามารถนำไปปรับใช้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยยึดถือและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

สารบัญ
หน้า
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แผนการป้องกันและปราบปรามปารมทุจริตของ ศปร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ศปร. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
การควบคุมและการรายงาน
ตารางแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบฟอร์มการรายงาน
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บทนำ
สาเหตุและปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การทุจริตมีหลายประการ นับตั้งแต่เรื่องของโอกาสในการ
ทำทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง การขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำเนินงานของภาครัฐ ค่าตอบแทน
ที ่ ไ ม่ เ หมาะสมของข้ าราชการ การขาดคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เอาประโยชน์ ส ่ว นตนเป็ นที่ ตั ้ง มากกว่า ที่จะ
ยึดประโยชน์ส่วนรวม ค่านิยมยกย่องคนที่มี ฐานะทางการเงิน ทัศนะคติที่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ความไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีส่วนทำให้คนมุ่งสร้างความร่ำรวย วัตถุนิยม เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
มีแนวโน้มที่จะทำการทุจริต รวมทั้งมีความเหลื่อมล้ำ มีช่องว่างระหว่าง คนจน-คนรวย คนมีอำนาจ-คนไร้อำนาจ
ทำให้เจ้าหน้าที่แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น
การทุ จ ริต ในสั งคมไทยระหว่า งช่ วงเวลากว่ า ทศวรรษที่ ผ ่า นมาได้ ส ่ง ผลเสี ยต่อ ประเทศ
อย่างมหาศาล เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิม
ที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ
ทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ที่เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรม
อื่นๆ อีกมากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง ตลอดจนสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่ง ผลให้
เกิด การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้
พรมแดน ก่อให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต ของคนในสังคมแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคม ปรากฏการณ์ใน
เชิงลบ
ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอย่างเด่นชัด คือ ความแปลกแยกขัดแย้งทางความคิดของคนในสัง คม
ความผูกพัน
ในครอบครัวลดลง เยาวชนปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง รวมทั้งการเกิดวิกฤตความ
เสื่อมถอย
ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของคนไทย ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไป การแก้ปัญหาความ
เสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลคือโมเดลประเทศไทย ๔.๐ จึงต้องวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศไทยระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชน และสังคมมีคุณธรรม

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณตามแผนบูร ณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบ ตั้ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุ จริ ตให้ม ี ค วาม
เข้มแข็ง ทั้งในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบ โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่บูรณาการพันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและภาคี
เครือข่าย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
ไทยให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยลดการทุจริตได้
อย่างมีนัยสำคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand”
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รั บ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕. ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความอายต่อการกระทำการทุจริต
๒. ระดับการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนในเรื่องการทุจริต
๓. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ความเป็นมา
แผนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ กห. ดำเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ ซึ่ งเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้ หน่ วยงานภาครั ฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด ั ง กล่ าว
ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอ โดย ศปท.กห. ได้ ดำเนิ นการจั ดทำแผนการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของ กห. ๕ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามความเหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของ นขต.กห., เหล่าทัพ และหน่วยงานในกำกับของ กห. ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
“กระทรวงกลาโหมโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน
ในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. แบบบูรณาการและพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์หลัก
กห. มีระบบบริหารงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต บุคลากรมีความตระหนักรู้ รวมทั้ง
มีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์หลัก
๑. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กห. และบุคลากรหน่วยงานในกำกับของ กห. มีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. การป้องกันการทุจริตด้วยกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๓. การปราบปรามการทุจริต โดยการดำเนินการต่อการทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห.
ยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห. ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห.
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานการแก้ปัญหาและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างความรู้ในการเฝ้าระวัง
การทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กห.
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด กห.

๒. การจัดอบรมให้ความรู้ภายในสถานศึกษาในสังกัด กห. รูปแบบการป้องกันการทุจริ ต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การสร้างวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันของ กห.
๔. ส่งเสริมการให้ความรู้รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห.
ทุกระดับ
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาในสังกัด กห. บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาในสัง กัด กห. ได้รับความรู้ในเรื่องรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. บุคลากรภายในหน่วยงาน ของ กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ได้รับการอบรม
เพื่อเป็นวิทยากรไปเผยแพร่ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
๔. ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ทุกระดับได้รับ
การอบรมรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของสถานศึ กษาในสัง กั ด กห. ได้บรรจุหลัก สูตรการเรียนการสอน รูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ร้อยละของจำนวนผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด กห. ได้รับการอบรม มีความรู้
และความเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างบุคลากรภายในหน่วยงาน ของ กห. และหน่วยงาน
ในกำกับของ กห. ได้รับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรไปเผยแพร่ ปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
๔. ร้อยละของข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ได้รับ
การอบรม มีความรู้และมีความเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. จัดการอบรมแนว
ทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

๒. การจัดหลักสูตร การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด กห.
เป้าประสงค์
๑. ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ได้รับการอบรม
แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๒. สถานศึกษาในสังกัด กห. บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๒. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กห. ได้ บ รรจุ ห ลั ก สู ต รการเรี ย น การสอน หรื อ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกหน่ วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงาน
ในกำกับของ กห. เพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.
๒. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเป็นช่องทาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้
เกิดการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.
๓. สร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด กห.
และหน่วยงานในกำกับของ กห. เพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์
๑. ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการป้องกัน และต่อต้านทุจริตของ กห.
๒. มีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่าง
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.
๓. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีการร่วมการปฏิบัต ิ ง าน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของข้าราชการหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.

๒. ระดับความสำเร็จของการมีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างความ
ร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.
๓. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด กห.
และหน่วยงานในกำกับของ กห.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การนำกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
๒. กำหนดมาตรการและการตรวจสอบการเฝ้าระวังกรณีมีการร่วมกันระหว่างหน่ว ยงาน
ราชการและหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการขนาดใหญ่
๓. การเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง
๔. การนำกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือมี
ความผิดในทางบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส
๖. จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ กห.
เป้าประสงค์
๑. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. นำกรอบชี้นำการกำหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายประกอบด้ ว ย ๑. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) ๒. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for Money) ๔. หลักความเสมอภาค (Epuity) ๕. หลักมุ่งเน้น
ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) ๖. หลั ก การตรวจสอบได้ / มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountabillity)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งมา (Transparency) ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ๙. หลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) ๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law) (Effectiveness)
๒. หน่วยในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีการลงนามข้ อตกลงคุณธรรม
ระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยภาคธุรกิจเพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. การมีกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความโปร่งใส เมื่อมีการดำเนินการแก้ไข
๔. การให้หน่วยที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ให้ความเห็นและพิจารณาการใช้อำนาจหน้าที่
เมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือมีความผิดในทางบริหาร

๕. หน่ ว ยในสั งกัด กห. และหน่ วยงานในกำกั บของ กห. ประชาสั ม พั นธ์ ข่ า วสารที่มี
การดำเนินการของหน่วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ
๖. หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กห. และหน่ ว ยงานในกำกั บ ของ กห. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ กห. ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จของการนำกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย
๒. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานภาคธุรกิจ เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. ระดับความสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎ ระเบียบข้ อบังคับ คำสั่ง
ให้มีความโปร่งใส
๔. ระดับความสำเร็จของการพิจารณาการใช้อำนาจหน้าที่เมื่อมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ
มีความผิดในทางบริหาร
๕. ระดับความสำเร็จของหน่วยในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ได้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่มีการดำเนินการของหน่วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ
๖. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ กห. ผ่านทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การกำหนดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. การกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีการรายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ตามเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัด กห. และ
หน่วยงานในกำกับของ กห.
๒. ร้อยละความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฯ เทียบกับแผนการประชุม

๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการป้องกันการทุจริต ตามวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหรือสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่มีอยู่ของหน่วยงานด้านการตรวจสอบให้มีความทันสมัย
เพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. สร้างกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการที่เห็นว่ามีการดำเนินการที่ส่อไป
ในทางทุจริตหรือแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง
เป้าประสงค์
๑. หน่วยงานด้านการตรวจสอบมีการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัย เพื่อยับยั้ง
การทุจริต
๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการทุจริตของหน่วย
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัยเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้ง การ
ทุจริตของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๔ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำข้อมูลที่ทันสมัยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้
ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูล และเข้าถึงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์
- หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
ตัวชี้วัด
- ความสำเร็จของการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
- สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห.
ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
- หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับ กห. ได้ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลในการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
- ความสำเร็จของการได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่าง
ของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นการประเมิน แบบสำรวจ และวิธีการสำรวจเพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๓. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
เป้าประสงค์
๑. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๒. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๓. หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ระดับสูง
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๒. ความสำเร็ จของการมี แนวทางการดำเนิน การตามกรอบการประเมิน คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ กห. ผ่านเกณฑ์ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานการแก้ปัญหาและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางตามกลยุทธ์
- การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
เป้าประสงค์
- การจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กห. ให้หน่วยงาน
ในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จของการมีคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กห.
กลยุทธ์ที่ ๒ การนำข้อมูลข่าวสารของผู้ที่กระทำความผิดด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยที่คดีถึงที่สุดแล้ว
นำมาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. ได้รับรู้
แนวทางตามกลยุทธ์
- นำคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็นบทเรียนในการ
ปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
- หน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกำกับของ กห. มีการนำบทเรียนนำคดีความผิดด้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
- จำนวนคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว ที่ถูกนำมาเป็น
บทเรียนในการปฏิบัติงาน

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นับเปนภัยคุกคามรายแรงตอประชาชนและประเทศชาติ
ที่บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบ ันไดทวี ความรุนแรงและขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้ง มี
ความสลับซับซอน ยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปไดโดยงาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวน

จะตองเรงแกไขปญหาการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบดวยการสรางระบบการปองกัน การควบคุม และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงกําหนดเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ต องเรงดําเนินการใหเกิดผลการต้าน
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครั ฐอยางจริง จัง โดยยึดหลักเป็นรู ปธรรมอยางชั ดเจน ในเรื่องการปองกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวม ดําเนินการ ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการหามกระทํา
ที่เปนการขัดแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผู ใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง
เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจาหนาที่รัฐ เสริมสร
างมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรในภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและ
คานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกตองชอบธรรม โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรั ฐมนตรี รับผิดชอบในการรณรงคสรางความตื่นตัวในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และสํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทยใหเกิดความโปรงใส
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมทั้งสนองตอบตอยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการตอตานการทุจริตคอร์รัปชั่น กองบัญชาการกองทัพไทย จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สําหรับเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยขึ้น
วิสัยทัศน์
“กองบัญชาการกองทัพไทยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมใจต้านทุจริต”
พันธกิจ
๑. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหกําลัง พลของกองบัญ ชาการกองทัพไทยมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึกตามค่านิยมหลัก บก.ทท. และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกองบัญชาการกองทัพไทยอยางบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจ ควบคูกับการปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ และ
คําสั่ง ของกองบัญ ชาการกองทัพไทยใหเอื้อตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สงเสริ ม และเผยแพรองคความรู เ กี่ย วกั บ การปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย อยางตอเนื่องและจริงจัง
เป้าประสงค์

๑. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกองบัญชาการ
กองทัพไทย สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเปนเครื่องมือในการบริหาร และ
รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงคณะรัฐมนตรี
๒. เพื่อรณรงค สงเสริมใหกําลังพลในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
๓. เพื่อปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบใหบรรเทาเบาบาง และ
หมดไปจากกองบัญชาการกองทัพไทย
ยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานการแก้ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างความรู้ในการเฝ้าระวัง
การทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กห.
แนวทางการดำเนินการ ๑. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันการทุจริ ตตามแนวคิ ดแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด กห.
๒. การจัดอบรมให้ความรู้ภายในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท.
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน,
แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. ทุกระดับ
๔. การฝึกอบรม/จัดทำแบบทดสอบ/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของ
กองทัพ, ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท., อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๕ ให้ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. ทุกระดับตอบแบบสำรวจการรับรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ของ บก.ทท.
๖. จัดการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำเดือนทุกเดือน
๗. ประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ท., ป.ป.ช. และสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง สป. และเหล่าทัพ
เป้าประสงค์ ๑. สถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท. บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน
รูปแบบการป้องกันการทุจริต ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผู้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด กห. ได้รับความรู้ในเรื่อง
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. ทุกระดับได้รับ ความรู้ มีความเข้าใจในรูปแบบการป้องกั น
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. มีการฝึกอบรม/ทำแบบทดสอบ/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของกองทัพ ,
ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท., อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๕. มีการวัดระดับ/ประเมิน ความรู้และความเข้าใจของข้าราชการในสัง กัด บก.ทท. ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ บก.ทท.
๖. มีการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำเดือนทุกเดือน
๗. ทุกครั้งที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือ
ตัวชี้วัด
๑. มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท.
๒. ร้อยละของจำนวนผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท.
ได้รับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. ร้อยละของข้าราชการสังกัด บก.ทท. ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. ร้อยละของข้าราชการสังกัด บก.ทท. ที่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ ,
ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท., อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๕. ร้อยละของกำลังพล บก.ทท. ที่มีการรับรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ บก.ทท.
๖. ร้อยละของข้าราชการสังกัด บก.ทท. ที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำทุกเดือน
๗. ความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ ๒ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. ส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. จัดการอบรมเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๒. การจัดหลักสูตร การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรของสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท.
เป้าประสงค์ ๑. ข้ า ราชการในสัง กั ด บก.ทท. ได้ ร ั บ การอบรมแนวทางการดำเนิ นชีว ิต ตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
๒. สถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท. บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน
หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของข้าราชการสังกัด บก.ทท. ที่เข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีการบรรจุห ลัก สูต รการเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมเกี่ย วกั บ ความซื่ อ สั ตย์ ส ุ จ ริ ต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เปิดการศึกษาในสังกัด บก.ทท.
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. เพื่อต่อต้ านการ
ทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท.
๒. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเป็นช่องทาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท.
๓. สร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
ของ บก.ทท. เพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ ๑. ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกัน และต่อต้านทุจริตของ บก.ทท.
๒. มีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความร่ว มมือ การมีส่วนร่วมระหว่าง
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท.
๓. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการร่วมปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด
๑. จำนวนของข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ บก.ทท.
๒. ความสำเร็จของการมีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างความร่วมมือ การมี
ส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.
๓. ความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินการ ๑. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก
๒. กำหนดมาตรการและการตรวจสอบมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. การเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม
๔. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส

๕. จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กห.
เป้าประสงค์ ๑. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. นำกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบ าลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายประกอบด้วย
๑.๑ หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๑.๒ หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๑.๓ หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for Money)
๑.๔ หลักความเสมอภาค (Epuity)
๑.๕ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๑.๖ หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountabillity)
๑.๗ หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๑.๘ หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๑.๙ หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑.๑๐ หลักนิติธรรม (Rule of Law) (Effectiveness)
๒. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. ทุกเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่มีการแก้ไข หรือยกร่างใหม่ ให้มีความโปร่งใส เมื่อ
มีการดำเนินการแก้ไข
๔. ส่วนราชการใน บก.ทท. ประชาสัมพันธ์ ข่ าวสารที่มีการดำเนินการของหน่วยเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ
๕. ส่วนราชการใน บก.ทท. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ กห. ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ตัวชี้วัด
๑. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการนำกรอบชี ้ นำการกำหนดนโยบายตามหลั กธรรมาภิ บาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย
๒. ระดับความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. ความสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎ ระเบียบข้อบัง คับ คำสั่ง ให้มี
ความโปร่งใสยุติธรรม
๔. ความสำเร็จของส่วนราชการใน บก.ทท. ได้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่มีก ารดำเนิ น การ
ของหน่วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ

๕. ความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กห. ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. การกำหนดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. การกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
ในสังกัด บก.ทท. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. ส่วนราชการใน บก.ทท. มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จของการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างส่วนราชการใน บก.ทท.
๒. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฯ เทียบกับแผนการประชุม
๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการป้องกันการทุจริต ตามวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหรือสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. การแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่มีอยู่ของหน่วยงานด้านการตรวจสอบให้มีความ
ทันสมัยเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. สร้างกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการที่เห็นว่ามีการดำเนินการ
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง
เป้าประสงค์ ๑. หน่วยงานด้านการตรวจสอบมีการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัย เพื่อยับยั้ง
การทุจริต
๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการทุจริตของหน่วย
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัยเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. ความสำเร็ จ ของการจัด ทำคู ่ มื อหรือ มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิง านเพื ่อ ตรวจสอบหรื อ ยับยั้ง
การทุจริตของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๔ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำข้อมูลที่ทันสมัยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เปิด
โอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูล และเข้าถึงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์ - ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วย
ตัวชี้วัด
- ความสำเร็จของการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วย

กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด บก.ทท. ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินการ - สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ได้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ - ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
- ความสำเร็จของการได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่าง
ของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แนวทางการดำเนินการ ๑. ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นการประเมิน แบบสำรวจ และวิธีการสำรวจเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๓. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เป้าประสงค์ ๑. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๒. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๓. ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับสูง
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของส่วนราชการในสังกั ด บก.ทท. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๒. ความสำเร็จของการมีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ กห. ผ่านเกณฑ์ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานการแก้ปัญหาและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินการ - การปรับปรุงระบบขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของส่วนราชการใน บก.ทท.
ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
เป้าประสงค์ - การจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บก.ทท.
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จของการมีคู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ บก.ทท.

กลยุทธ์ที่ ๒ การนำข้อมูลข่าวสารคดีความของผู้ที่กระทำความผิดด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยที่
คดีถึงที่สุดแล้ว มาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ได้รับรู้
แนวทางการดำเนินการ - นำคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็น
บทเรียนในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
- ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการนำบทเรียนนำคดีความผิดด้านการทุจริตประพฤติม ิชอบ
ที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
- จำนวนคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว ที่ถูกนำมาเป็น
บทเรียนในการปฏิบัติงาน
----------------------------------------------------------------------

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
การทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิช อบในภาครัฐ นั บ เป นภั ย คุ ก คามรายแรงตอประชาชนและ
ประเทศชาติ ที่บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ดาน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบันไดทวีความรุนแรงและขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งมีความสลับซับซอน ยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไปไดโดยงาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวน
จะตองเรงแกไขปญหาการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบดวยการสรางระบบการปองกัน การควบคุม และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงกําหนดเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ต องเรงดําเนินการใหเกิดผลการต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักเป็นรูปธรรมอยางชัดเจน ในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวม ดําเนินการปรับปรุงและแกไขกฎหมาย
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการหามกระทํา
ที่เปนการขัดแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผู ใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง
รวมทั้งเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสราง
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรในภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึก และ
คานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกตองชอบธรรม โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบในการรณรงคสรางความตื่นตัวในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และสํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทยใหเกิดความโปรงใส
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมทั้งสนองตอบ
ตอยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจริตคอร์รัปชั่น กองกลาง ศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จึงไดจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริ ตของ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สําหรับเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยขึ้น
วิสัยทัศน์
“ศปร. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมใจต้านทุจริต”

พันธกิจ
๑. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหกําลังพลของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกตามค่านิยมหลัก บก.ทท. และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พั ฒ นาเครื อ ขายการปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงอยางบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจ ควบคูกับการปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ และ
คําสั่ง ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงใหเอื้อตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สงเสริม และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง อยางตอเนื่องและจริงจัง
เป้าประสงค์
๑. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการบริหาร และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงคณะรัฐมนตรี
๒. เพื่อรณรงค สงเสริมใหกําลังพลในสังกัด ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาทีด่ วยความซื่อสัตยสุจริต
๓. เพื่อปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบใหบรรเทาเบาบาง และ
หมดไปจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร. ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ศปร. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ศปร. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๑ การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้านการทุจริต ด้วยการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด ศปร.
แนวทางการดำเนินการ ๑. การอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ข้าราชการในสังกัด ศปร. ทุกระดับ
๒. การฝึกอบรม/จัดทำแบบทดสอบ/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของ
กองทัพ ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๓. ให้ข้าราชการในสังกั ด ศปร. ทุกระดับตอบแบบสำรวจการรั บรู ้การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
๔. จัดการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำเดือนทุกเดือน
เป้าประสงค์ ๑. ข้าราชการในสังกัด ศปร. ทุกระดับได้รับความรู้ มีความเข้าใจในรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. มีการฝึกอบรม/ทำแบบทดสอบ/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้ าใจทิศ ทางของกองทั พ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๓. มีการวัดระดับ/ประเมิน ความรู้และความเข้าใจของข้าราชการในสังกัด ศปร. ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๔. มีการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำเดือนทุกเดือน
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของข้าราชการสังกัด ศปร. ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ร้อยละของข้าราชการสังกัด ศปร. ที่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ ปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก บก.ทท. อุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ
๓. ร้อยละของกำลังพล ศปร. ที่มีการรับรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ร้อยละของข้าราชการสังกัด ศปร. ที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจำทุกเดือน
กลยุทธ์ที่ ๒ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัด ศปร. จัดการอบรมเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ ข้าราชการในสังกัด ศปร. ได้รับการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด ร้อยละของข้าราชการสังกัด ศปร. ที่เข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัด ศปร. เพื่อต่อต้านการทุจริต

แนวทางการดำเนินการ ๑. จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ศปร.
๒. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อ มูล
เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร.
๓. สร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
ของ ศปร. เพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ ๑. ข้าราชการในสังกัด ศปร. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ศปร.
๒. มีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่าง
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร.
๓. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. มีการร่วมปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. จำนวนของข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
ตัวชี้วัด
ศปร.
๒. ความสำเร็จของการมีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร.
๓. ความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด ศปร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินการ ๑. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก
๒. กำหนดมาตรการและการตรวจสอบการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. การเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม
๔. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส
๕. จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กห.
เป้าประสงค์ ๑. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. นำกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ประกอบด้วย
๑.๑ หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๑.๒ หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

๑.๓ หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for Money)
๑.๔ หลักความเสมอภาค (Epuity)
๑.๕ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๑.๖ หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountabillity)
๑.๗ หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๑.๘ หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๑.๙ หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑.๑๐ หลักนิติธรรม (Rule of Law) (Effectiveness)
๒. ส่ วนราชการในสั งกั ด ศปร. มี การลงนามข้ อตกลงคุ ณธรรมระหว่ างหน่ วยงานราชการและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. ทุกเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เมื่อมีการแก้ไขหรือยกร่างใหม่ ให้มีความโปร่งใส
๔. ส่วนราชการใน ศปร. ประชาสั มพันธ์ ข่าวสารที ่มี การดำเนินการของหน่ วยเพื่ อเสริ มสร้ าง
ความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ
๕. ส่วนราชการใน ศปร. เผยแพร่ ข ้ อมู ลข่ าวสารที ่ เกี่ ยวข้ องกั บนโยบายของ กห. ผ่านทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ตัวชี้วัด
๑. ระดั บ ความสำเร็ จ ของการนำกรอบชี้ นำการกำหนดนโยบายตามหลัก ธรรมาภิบ าลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย
๒. ระดับความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด ศปร. ในการลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการร่วมมือกันทุจริตโครงการ
๓. ความสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาของร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ให้มีความ
โปร่งใสยุติธรรม
๔. ความสำเร็จของส่วนราชการใน ศปร. ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่มีการดำเนินการของ
หน่วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วนรับทราบ
๕. ความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กห. ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. การกำหนดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. การกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
ในสังกัด ศปร. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๒. ส่วนราชการใน ศปร. มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างส่วนราชการใน ศปร.
๒. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างส่วนราชการใน ศปร.
๓. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการป้องกันการทุจริต ตามวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาหรือสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ ๑. การแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่มีอยู่ของหน่วยงานด้านการตรวจสอบให้มี ความ
ทันสมัยเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. สร้างกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการที่เห็นว่ามีการดำเนินการ
ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง
เป้าประสงค์ ๑. หน่วยงานด้านการตรวจสอบมีการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัย เพื่อยับยั้ง
การทุจริต
๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการทุจริตของหน่วย
ตัวชี้วัด ๑. ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ให้มีความทันสมัย เพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติง าน เพื่อตรวจสอบหรือยับยั ้ง การ
ทุจริตของหน่วย

กลยุทธ์ที่ ๔ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางการดำเนินการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำข้อมูลที่ทันสมัยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เปิด
โอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูล และเข้าถึงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์ ส่วนราชการในสังกัด ศปร. มีการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วย
ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด ศปร. ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินการ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างของส่วนราชการในสังกัด ศปร. ได้ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ส่วนราชการในสังกัด ศปร. ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่าง
ของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่อ งเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของ
หน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แนวทางการดำเนินการ ๑. ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นการประเมิน แบบสำรวจ และวิธีการสำรวจเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๓. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เป้าประสงค์ ๑. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
๒. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. มีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุ ณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๓. ส่วนราชการในสังกัด ศปร. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับสูง
ตัวชี้วัด
๑. ความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด ศปร. ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๒. ความสำเร็จของการมีแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ ศปร. ผ่านเกณฑ์ระดับสูง

การควบคุมและการรายงาน
๑. การควบคุมการปฏิบัติ
๑.๑ ให้ กกล.ศปร. เป็นหน่วยอำนวยการและควบคุมการดำเนินการ มีอำนาจหน้าที่ในการ
กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ เพื่อให้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๑.๒ ให้ ส ่ วนราชการใน ศปร. ดำเนิ นการตามแผนการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วย
๒. การรายงาน
๒.๑ ให้ ส ่ ว นราชการใน ศปร. รายงานสรุ ป ผลการดำเนิ นการตามแผนการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตที่หน่วยรับผิดชอบ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ กกล.ศปร. ตาม
วงรอบ
๒.๒ กกล.ศปร. รวบรวมผลการดำเนินการตามข้อ ๒.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ
ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศปร. ให้ กพ.ทหาร ตามกำหนด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดย กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

คํานํา
แผนการปฏิ บ ั ต ิ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริ แ ละความมั ่น คง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ ด ํ า เนิ นการจั ด ทํ า ขึ้ นเพื่ อ เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และความมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้
“คุ ณ ธรรมนํ า การพั ฒนา” สร้ า ง “สั ง คมคุ ณ ธรรม” ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ปี และประเทศไทย ๔.๐
เพื่อให้สังคมเกิดความ มั่นคง สงบสุข ร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา ตลอดจนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความมั่งคั่งบนฐานของการพึ่งพาตนเอง
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมดําเนินการบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ”
เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรมของศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วย
โดยแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความสอดคล้องกับ แผนแม่บทส่ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรมของกองบัญ ชาการ
กองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การดําเนินการขั บเคลื่อนการส่ง เสริม คุ ณธรรมใน
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การสร้างจิตสํานึกของกําลัง พลในหน่วยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามค่านิยมหลัก บก.ทท. รวมทั้ง
ส่งเสริมให้กําลังพลเป็นผู้ดํารงตนภายใต้หลักคุณธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และส่งผล
ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
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เหตุผลและความเป็นมา
จากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญ ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รัฐบาลมุ ง หวัง
ที่จะเห็น ๓ สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความวัฒนาสถาพร เปนฐานราก
เชื่อมรอยใหบานเมืองสมานฉันทสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะในปจจุบัน ไดมียุทธศาสตรสําคัญคือ
“ประเทศไทย ๔.๐” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย “ปญญา” สราง “ความเขมแข็ง จากภายใน” เชื่อมโยง
เศรษฐกิ จ ไทยสู โ ลกดวยความสมดุล ดวยการสรางคนไทยเปน “มนุ ษ ยที ่ส มบูรณ” ทั ้ ง ดาน พุ ท ธิ ศึกษา
ศิลปศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา สรางสังคมไทยเปน “สังคมที่เกื้อกูลและแบงปน” ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ มอยางมีพลังเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจบนความหลากหลายทางชีวภาพ และทางวัฒนธรรม พรอมกับเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม เพิ่มมูลคาการบริหาร (Creative Culture High & Value Service) เพื่อผลักดันใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นและมีการใชจายที่พอเหมาะกับตนเอง ซึ่งจะสงผลใหประเทศหลุดพนจากการเปนประเทศที่อยูในกับดัก
รายไดปานกลาง โดยเริ่มตนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ ง เนนการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให เติบโตอยางมีดุลยภาพ คํานึงถึง
รากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนในชาติไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม
ความเพียร และมีจิตสํานึก คํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉ บั บ ที ่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และมอบหมายให้ ห นวยงานภาครั ฐ ภาคอิ ส ระ ภาคเอกชน
ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งเปนกลไกสําคัญ ของภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมสู ประชาชน ทุกกลุ มเปาหมาย ไมวาจะเปนกลุมเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ขาราชการ โดยทุกภาคสวนสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณธรรมในองคกร ชุมชนและสังคม เพื่อสรางใหสังคม
ไทยเปนสังคมคุณธรรม อันจะสงผลตอความเจริญของสังคม และประเทศชาติ ใหประเทศชาติมั่นคง สงบสุข ดวย
มิติทางศาสนา ใหประชาชนมั่นคง เขมแข็ง ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
อย
างยั่งยืน
กระทรวงกลาโหมซึ ่ ง มี อ ํ า นาจหน าที ่ ใ นการพิ ท ั ก ษ รั ก ษาเอกราชและความมั ่ น คง
แหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล
โดยจัดใหมีและใช้กําลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามที่กฎหมายกําหนด พิทักษรักษา
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย ปกปอง พิทักษ์รักษาผล
ประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศ
เพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การปองกันและ แกไขปญหาจาก
ภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน ดังนั้น การสงเสริมใหขาราชการกระทรวงกลาโหม เปนผูดํารงตน
ภายใตหลักคุณธรรม ยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลถึงภาพลักษณที่ดีของกระทรวงกลาโหม
ในสายตาของสาธารณชน ซึ่งจะเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนการสรางสรรคคุณ
ประโยชนที่ดีตอสังคมสวนรวมตอไป จึงเห็นสมควรที่จะตองมียุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมของกําลังพลใน
สังกัด กห. อยางเปนรูปธรรมใหมีความตอเนื่อง สามารถประเมินผลที่ชัดเจนได เพื่อเปนกรอบแนวทางให
กําลังพลประพฤติปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
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ในผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ สรางระบบการทํางานเชิงบูรณาการ รู จักหนาที่ และความรับผิดชอบ
มีจิตสํานึกที่ดี รวมสรางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสังคมไทยต่อไป
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันกลาโหม (ศปท.กห.) ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม บก.ทท. และเหลาทัพ จึงไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของ กห.
และรวบรวมขอมูล ระดมความคิดเห็นจากผูแทนสวนราชการในสังกัด กห. และหนวยงานในกํากับของ กห. ใน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ กห.
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เมื่อ ๒๗-๒๙ มิ.ย.๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตางๆ มาเปนขอมูลสําคัญในการจัดทํา
แผนดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของ กห. และใหมีความสอดคลองกับแผนแมบท
สงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ดังกลาวดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ของ นขต.กห., เหลาทัพ และหนวยงานในกํากับ กห. ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ศปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง บก.ทท. การส่งเสริมให้กำลังพลของ ศปร. เป็นผู้ดำรงตนภายใต้
หลั กคุ ณธรรมย่ อมก่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทำงาน ส่ งผลถึ งภาพลั กษณ์ ท ี ่ ด ี ของหน่ วย ในสายตาของ
สาธารณชน ซึ่งจะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม จึงสมควรที่จะมียุทธศาสตร์การส่ง เสริมคุณธรรมของ ศปร. อย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความต่อเนื่ อง
สามารถประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กำลั งพลประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ สร้างระบบการทำงานเชิงบูรณาการ รู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี ร่วมกันสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสังคมไทยต่อไป

-----------------------------------------------------------------------

-๓–
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดําเนินงานของ ศปร. บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมของ บก.ทท. ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั ้ ง ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บก.ทท. จึงได้กําหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ ศปร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สําหรับเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการใน ศปร. สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง สัมฤทธิ์
ผลต่อไป
วิสัยทัศน์
“ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น เนื ่ อ งมาจากพระราชดำริ แ ละความมั ่ น คง มี ค ุ ณ ธรรม
เป็นรากฐานในการปฏิบัติราชการ เพื่อความสันติสุขในประเทศและประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
๑. พัฒนากําลังพลใหมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักในการปฏิบัติราชการและดํารงชีวิต
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการส่งเสริมคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพในทุกมิติ
๓. ส่งเสริมให ศปร. เปนแบบอยางดานคุณธรรมทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์หลัก
“ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป นองคกรที่มีคุณธรรม
ปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีง าม
และอยูรวมกันดวยสันติสุขในประเทศและประชาคมอาเซียน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน ศปร.
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
๔. เพื่อสงเสริมให ศปร. เปนแบบอยางดานคุณธรรมในประเทศและประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร. ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน ศปร.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่ง เสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

-๔–
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน ศปร.
กลยุทธ์ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด ศปร.
แนวทางการดําเนินการที่ ๑
๑. กําหนดให้ส่วนราชการ ศปร. มีการบริหารที่เป็นไปตามหลักคุณธรรม มีธรรมาภิบาล
(Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ครรลองครองธรรม
- กิจกรรม/โครงการ : จัดตั้ง คณะทํางานเพื่อดําเนินการให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร.
- ตัวชี้วัด : ศปร. มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร.
แนวทางการดําเนินการที่ ๒
๒. กําหนดให้ส่วนราชการ ศปร. มีนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ
๒.๑ กิจกรรม/โครงการ : จัดการบําเพ็ญกุศลหรือกิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ในวันสถาปนาของหน่วย หรือวันสําคัญต่างๆ
- ตัวชี้วัด : มีการจัดการบําเพ็ญกุศลหรือกิจกรรมการบําเพ็ญ สาธารณะประโยชน์
ในวันสถาปนาของหน่วย หรือวันสําคัญต่างๆ
๒.๒ กิ จ กรรม/โครงการ : จั ด การศึ ก ษาอบรมด้ า นหลั ก คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
สําหรับกําลังพลทุกระดับ
- ตัวชี้วัด : มีการศึกษาอบรมด้านหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณสําหรับกํา ลัง พล
ทุกระดับ
แนวทางการดําเนินการที่ ๓
๓. ส่งเสริมให้กําลังพลในสัง กั ด ศปร. ทุกระดับ ปฏิบัติตนตามหลัก คุ ณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
- กิจกรรม/โครงการ : การจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้กําลังพล
สังกัด ศปร.
- ตั ว ชี ้ ว ั ด : ร้ อ ยละของกํ า ลั ง พลสั ง กั ด ศปร. ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ
แก่หน่วยงานในสังกัด ศปร.
แนวทางการดําเนินการที่ ๑ เสริมสร้างจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับ
กําลังพลในสังกัด ศปร.
- กิจกรรม/โครงการ : จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร.
- ตัวชี้วัด : มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร.

-๕–
แนวทางการดําเนินการที่ ๒ มีการบริหารจัดการความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่างๆ
- กิจกรรม/โครงการ : การนําความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
- ตัวชี้วัด : มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อต่างๆ
แนวทางการดําเนินการที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดี และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยื น โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรม/โครงการ : การจัดกิจกรรมสนับสนุนเกี่ ยวกับการอนุรักษ์จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีในวันสําคัญทางศาสนา
- ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนเกี่ยวกับการอนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ในวันสําคัญทางศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
แนวทางการดําเนินการ เสริมสร้างจิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับกําลังพลใน
หน่วยงานสังกัด ศปร.
- กิจกรรม/โครงการ : การปฏิบัติศาสนกิจในวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางศาสนา
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกําลัง พลที่เข้าร่วมการปฏิบั ติ ศาสนกิ จในวัน สํา คัญ ของชาติ และ
วันสําคัญทางศาสนา
- กิ จ กรรม/โครงการ : การจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : มีกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมด้วยระบบคุณธรรม
แนวทางการดํ า เนิ น การ นํ า หลั ก ธรรมทางศาสนามาสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ส ั ง คมไทย โดยอยู ่ ร ่ ว มกั น
อย่างมีความสุข
- กิจกรรม/โครงการ : การจัดกิจกรรมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ การสร้างและขยายเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน
แนวทางการดําเนินการ มีการสร้างความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงาน
- กิจกรรม/โครงการ : กําหนดนโยบายการสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมคุณธรรมระหว่าง
หน่วยงาน
- ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จ ของการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างความร่วมมือการส่งเสริม
คุณธรรมระหว่างหน่วยงาน

-๖๑. การควบคุมการปฏิบัติ
๑.๑ ให้ กกล.ศปร. เป็นหน่วยอํานวยการและควบคุมการดําเนินการ มีอํา นาจหน้าที่ในการ
กําหนดรายละเอียดการปฏิ บั ติ เพื่อให้แผนปฏิ บัต ิการส่ง เสริม คุ ณธรรมของ ศปร. ประจําปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
๑.๒ ให้ส่วนราชการใน ศปร. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรมของหน่วย
ในส่วนที่รับผิดชอบ
๒. การรายงาน
๒.๑ ให้ส่วนราชการใน ศปร. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยในส่วนที่รับผิดชอบ ให้ กกล.ศปร. ตามวงรอบ
๒.๒ กกล.ศปร. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ศปร.
ให้ กพ.ทหาร ภายในกำหนด

