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คานา
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล จัดทาขึ้นตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการในสังกัด และจังหวัด
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว และเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดสตูล ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่ อมุ่งเน้นให้การ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึก ค่านิยมของสังคม ให้ปร ะชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จังหวัดสตูล
เมษายน 2565
***********************
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ส่วนที่ 1
แผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายสาคัญและกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ใช้ขับเคลื่อน
การดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสตูลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบาย
สาคัญและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสตูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ย กระดับ คะแนนดัช นีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและ การจัดการการ
ยกระดับค่าดัช นีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
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1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่ งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
สาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิ นภาครัฐ
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิช อบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
-7-

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในภาครั ฐ ดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่น ใด เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อ เ ท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร

1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล
ส่วนราชการ

งบประมาณของส่วนราชการ
ปี 2565

ภาพรวมของจังหวัดสตูล
ภาพรวม
1. สานักงานจังหวัดสตูล
2. ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล

จานวน 2 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
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234,500
54,500
294,000 บาท

3.งบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสตูล

๒

กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ
คน

ปริมาณ
งาน
60

คน

40

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

รวม

46,000

-

46,000

40,600

-

40,600

- 11 -

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
จังหวัดสตูลมี
ปฏิบัติงานด้านการ
หน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ความโปร่งใสของ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
พ.ศ.2565 ผ่าน
สามารถปฏิบัติงานได้
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ตรงตามแนวทางการ
ร้อยละ 50
ประเมินได้ร้อยละ 80
จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร้อยละ 80ของ
จากส่วนราชการส่วน
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ภูมิภาคจังหวัดสตูล เข้า ความรู้ความเข้าใจ
ร่วมโครงการร้อยละ
เกี่ยวกับหลักสูตรการ
100 มีความรู้ความ
อบรม
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส
1
-

ไตรมาส
2
46,000

ไตรมาส
3
-

ไตรมาส
4
-

-

-

40,600

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
สานัก
งาน
จังหวัด
สตูล

สานักง
าน
จังหวัด
สตูล
(กลุ่ม
งาน
คุ้มครอ
ง
จริยธร
รม)

ที่
3

รวม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงและบารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์ที่ทาการปกครอง
จังหวัดสตูล

3 โครงการ

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ
ระบบ

ปริมาณ
งาน
1

ปีงบประมาณ 2565 (ล้านบาท)
บูรณาการ

งบปกติ

4,500

-

91,100

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญ และ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดสตูล
ได้รับการเผยแพร่

ส่วนราชการ
หน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ
ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดสตู

รวม
4,500

91,100
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แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2
4,500

ไตรมาส
3
-

50,500

40,600

หน่วย
งาน
ไตรมาส รับผิด
ชอบ
4
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัด
สตูล

