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คู่มือแนวทางการดาเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
1. ที่มา
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) ระบุว่า
รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 78 (5) ระบุว่า รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่ างอื่น เพื่อให้ ก ารจั ดทาและการให้ บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
1.2 ค าแถลงนโยบายรั ฐ บาลของนายกรั ฐ มนตรี (นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร) เมื่ อ วั น ที่
23สิงหาคม 2554 ได้กาหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
อย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในปีแรก
1.3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรั ฐมนตรี ) รั ฐ บาลได้กาหนดเป้ าหมาย ตัว ชี้วัด กลยุทธ์ และวิธีการดาเนินการที่ส าคัญ ส าหรับ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่ งใสและมีธ รรมาภิบ าลที่เป็ น สากลเพื่อให้ การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒ นาประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง
1.4 นายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
แผนการบริ ห ารราชการแผ่ นดิน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มอบหมายให้ รัฐ มนตรีประจาส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล) รับผิดชอบในการรณรงค์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และมอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอรัปชันของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
1.5 รัฐ มนตรี ป ระจ าส านั กนายกรัฐ มนตรี (นายนิวัฒ น์ธ ารง บุญทรงไพศาล) และส านักงาน
ก.พ.ร. ได้ประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน โดยได้เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอรัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
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1.6 นายกรัฐมนตรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์
แนวทาง และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันตามที่เสนอ โดยเฉพาะการ
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มีความโปร่งใส ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาลในการต่อ ต้ านการทุจ ริต คอรั ปชั น เป็น ผลมาจากการศึก ษา
รวบรวมแนวทางในการดาเนิ นการของต่างประเทศซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
(International Best Practices) ได้แก่ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), United Nations (UN) และ G20 Anti – Corruption Working Group และ
นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการและการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน การดาเนินงานของภาคเอกชนและกลุ่ม
เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเป็ น การยกระดับ ให้ ส ามารถเที ย บเคี ยงมาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับ ในระดั บ สากลได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
(2) แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันมีจุดเน้นในการดาเนินการและสามารถ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน จึงได้มีการจัดลาดับความสาคัญ
และกาหนดแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล (Government Anti-Corruption Quick Win Program) ขึ้น
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เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและบังเกิดผลสาเร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นก่อน แล้วจึงจะขยายผล
เพื่อดาเนินการครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในภาพรวมทั้งหมดต่อไป
แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จึงเป็นการดาเนินการใน
ระยะแรกที่คาดว่าจะก่อให้ เกิดผลส าเร็จเร็ว และก่อให้ เกิดผลต่อเนื่องในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นการ
ดาเนินงานภายใต้ 4 แนวทาง และแนวทางที่ 2 คือ การพัฒนาองค์การ โดยมีการดาเนินงานโดยการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นการจัดตั้งกลไกเพื่อทาหน้าที่ในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนแผนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน โดยมีส ถานะเป็นส่วนราชการตามนัย
มาตรา 31 วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งทางานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.7) คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้ มี ม ติ รั บ ทราบ
ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน โดยมีสถานะเป็นส่วนราชการตามนัยมาตรา
31 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
รายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2. อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อานวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อานวยการ
2) ประสานงาน เร่งรัดและกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม 3) และ 4) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้ อานวยการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น 2 กรณี คือ
3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณีสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานปลัดกระทรวง
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3.2 โครงสร้างการการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรณีส่วนราชการที่อยู่
ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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3.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อาจแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2
กลุ่มงาน ดังนี้
ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต
รองปลัดกระทรวง/รองหัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ*
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจาส่วนราชการ

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2-5 อัตรา)
1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องกระทรวงโดยเพิ่ ม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบฯ
2) ให้ ค าปรึ ก ษา ประสานส่ ว นราชการในสั ง กั ด เพื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ของส่ ว นราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง ตามข้อ 1)
3) ประสานงาน เร่ ง รั ด และก ากั บ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
ด าเนิ น การตามแผนงาน/โครงการที่ ร ะบุ ใ นแผนปฏิ บั ติ
ราชการฯ ตามข้อ 2)
4) รับข้ อร้ องเรี ยน ประสาน ส่ งต่อ และติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5) ติดตามผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ฯ ของกระทรวง (รวมส่ ว นราชการในสั งกั ด )
ทุก 2 เดือน
6) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตฯ ส่งไปยังสานักงาน ปปท. และสาเนา
ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน

กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
(2-5 อัตรา)
1) คุ้ ม ครองจริ ย ธรรมตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน :
o ดาเนิ นการเผยแพร่ ปลู กฝั ง ส่ งเสริม ยกย่ อง
และติ ดตามสอดส่ องการปฏิ บั ติ ตามประมวล
จริยธรรม
o สื บสวนข้ อเท็ จจริ งการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมเพื่ อ
รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
o ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
o ท าหน้ าที่ ฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมประจ าส่ วนราชการประสานงาน
เกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานการ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

* ทั้งนี้ กระทรวงอาจด าเนิ นการแต่ งตั้ งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเป็นประธาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ผู้บริหารทุกส่วนราชการในสังกัด ค.ต.ป.ประจา
กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ มอบหมาย เป็นฝ่าย
เลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
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4. แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เนื่องจากเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นเรื่องใหม่ ผู้ขอรับการประเมินจึงได้
ศึกษา วิเคราะห์ รัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ แนวทาง
และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และหลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ศึกษาเปรียบเทียบ
สถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ และกรณีศึกษาประเทศที่ประสบความสาเร็จในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยให้มี
ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ 9 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การปรั บปรุ งแผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี ของกระทรวง/ส่ ว นราชการ โดยเพิ่ มประเด็ น
ยุ ทธศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลให้ สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความโปร่ งใสหรื อการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่ งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี ของกระทรวง โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิ บาล
โดยเฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ตามขั้นตอนที่ 1)
ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ ปฏิ บั ติ การต่อต้านการทุ จริ ต และส่ ว นราชการในสั งกั ดร่ วมกั นปรับปรุงแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามขั้นตอนที่ 2)
และน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (แผนงาน/โครงการ) ไปสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้
ส่ วนราชการในสั งกัดรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ธรรมาภิบาล ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 6 ศูน ย์ ป ฏิบั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต จั ดท ารายงานสรุ ปผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี ในภาพรวมของกระทรวง/ส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยรวมประเด็นการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการดาเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ สาเนาเสนอ
ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี ส่งไปยังสานักงาน ป.ป.ท. และสาเนาส่ง
สานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 7 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กระทรวงและส่วนราชการในสังกัดมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส
หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ขั้นตอนที่ 8 สานั กงาน ก.พ.ร. ร่ วมกับส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานของ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน โดยมีรัฐมนตรี
ประจาส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้ ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า ศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ระดั บ กระทรวง เป็ น กรรมการ เลขาธิ การ ก.พ.ร. และ
เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อสรุปผลการดาเนินงานจากรายงานในภาพรวม
ของทุกส่วนราชการ
ขั้นตอนที่ 9 สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท. ประมวลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาพรวมประจาปี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การปรั บ ปรุ งแผนปฏิ บั ติราชการ 4 ปี ของกระทรวง/ส่ ว นราชการ โดยเพิ่มประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการสร้างความ
โปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยให้ ศึกษา วิเคราะห์ความท้าทายภายนอกและความท้าทาย
ภายใน เกี่ยวกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกระทรวง
และส่วนราชการในสังกัด โดยมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
 ความท้าทายภายนอก เช่น กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
 ความท้ า ทายภายใน ควรน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ในกระทรวง/ส่วนราชการ รวมถึงข้อมูลภาพลักษณ์ ขององค์การ ข้อร้องเรี ยน และรายงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีด้วย เช่น รายงานผลระบบการควบคุมภายใน รายงาน
ของ ค.ต.ป. รายงานของ ป.ป.ช. รายงานของ สตง. รายงานของ ป.ป.ท. รายงานจริยธรรมของ ก.พ. ข้อมูล
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของกระทรวง ผลสาเร็จเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน/ภาพลักษณ์องค์การ ข้อร้องเรียน
ของประชาชน เป็นต้น
 นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Government : OG) ด้านองค์กรของกระทรวง
เช่น
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(1) พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
(2) ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย ในการปฏิบัติราชการ
(3) ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
ต่างๆ
(5) ส่งเสริม ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้าถึงผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานที่
ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(6) เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรและผลักดันให้เกิด
องค์การแห่งธรรมภิบาล
(7) มุ่ งเน้ นการเป็ น มื ออาชี พในสายตานานาประเทศ ส่ งเสริ มให้ มี การยกระดั บความรู้
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับตลอดจนเสริมสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
(8) มาตรการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
(9) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในทางที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
(10) ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้เป็นนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมธรรมาภิบาล ต้องครอบคลุมเป้าประสงค์
กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงด้วย
ในกรณีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ในสานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ที่กระทรวงได้
จัดทาขึ้นนี้จะเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในภาพรวมของกระทรวง
ในกรณี ศูน ย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้านการทุจริตตั้ งอยู่ในส่ วนราชการที่ อยู่ในบั งคั บบั ญชาขึ้นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ที่เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตได้จัดทาขึ้นจะเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในภาพของส่วนราชการเอง
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ทั้งนี้ ได้จัดทาตัวอย่างของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลดังกล่าว ปรากฎตามรูปข้างล่างนี้

ซึง่ ในขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และส่งมาให้สานักงาน ก.พ.ร. แล้ว
(ตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่กระทรวงคมนาคมได้ปรับปรุงโดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ อยู่ในหน้า 24)
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ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี ของกระทรวง โดยเพิ่ ม ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล
โดยเฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ตามขั้นตอนที่ 1)

ในขั้นตอนนี้ ให้ ส่ วนราชการ (กรม) ในสั งกัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่างๆ ที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการตนให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงที่เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
การดาเนินการในขั้นตอนนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาจดาเนินการโดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฯ และส่วนราชการในสังกัดเพื่อร่วมปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของทุกกรมให้
สอดคล้องกันก็ได้
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ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์ ปฏิ บั ติ การต่อต้านการทุจริ ต และส่ วนราชการในสั งกัดร่ว มกั นปรับปรุงแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามขั้นตอนที่ 2)
และน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (แผนงาน/โครงการ) ไปสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

เมื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่วนราชการในสังกัด (กรม) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี ที่ เพิ่ มประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการน า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่วนราชการในสังกัด
ร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการและกรมได้วางแผนร่วมกันตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว
ให้ ศูนย์ ปฏิ บั ติการต่อต้านการทุ จริตและส่ วนราชการในสั งกัดนาแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
(แผนงาน/โครงการ) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทาหน้าที่หลักในการประสาน ติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณีการทุจริต
คอรัปชันในส่วนราชการ โดยจะไม่ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเอง ทั้งนี้ ศูน ย์ปฏิบัติการฯ จะ
ดาเนินการติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตลอดจนรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ
และจัดทารายงานผล
การดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน อาจแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
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กรณีที่ 1

ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องโดยตรงไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ให้ศนู ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/สาเนาเรื่องร้องเรียน มายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบภายใน 15
วัน นับจากวันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามผลการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสาเนา ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ
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กรณีที่ 2

ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้






ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสาเนา ให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ
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กรณีที่ 3

ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้ง/สาเนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสาเนาให้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทราบด้วย
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ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้
ส่ วนราชการในสั งกัดรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี เฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งมายัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน

เนื่ อ งจากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เฉพาะในระดั บ กระทรวง โดยตั้ ง ขึ้ น ในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของส่วน
ราชการในสั งกัด จึงให้ส่ วนราชการในสังกัดรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุก 2 เดือน
เพื่อให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในภาพรวมของ
กระทรวง
ทั้งนี้ ศูนย์ปฎิบัติการฯ อาจใช้กลไกคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในการติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยการจัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลของส่วนราชการในสังกัดทุก 2 เดือน
ซึ่ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปรามปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบฯ จะก าหนดให้
ปลั ด กระทรวง รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ประธานคณะกรรมการ หั ว หน้ า ศู นย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ฯ และผู้ บ ริ ห ารทุ ก
ส่ ว นราชการในสั งกั ด เป็ น กรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ ที่ หั ว หน้ าศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารฯ มอบหมาย เป็ นฝ่ า ย
เลขานุการ
การติดตามผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวงดังกล่าวก็เพื่อให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ ได้รับ
ทราบว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตของกระทรวงเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขอย่างไรเพื่อจะทาให้การทุจริตหมดสิ้นไปจากส่วนราชการ รวมถึงจะทาให้อันดับการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศไทยในเวทีโลก (Coruption Perception Index) ดีขึ้น
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ขั้นตอนที่ 6 ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อต้ านการทุ จริ ต จั ดท ารายงานสรุ ปผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี ในภาพรวมของกระทรวง/ส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยรวมประเด็นการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการดาเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ สาเนาเสนอ
ปลัดกระทรวง/หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี ส่งไปยังสานักงาน ป.ป.ท. และสาเนาส่ง
สานักงาน ก.พ.ร

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าส่วนราชการได้ดาเนินการอย่างจริงจังในการผลักดันยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ทุก 6 เดือน โดยให้ศูนย์ปฎิบัติการฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รวมถึงประเด็นการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ และการดาเนินงานตามประมวลจริยธรรมฯ
ของทุกส่วนราชการในสังกัด ส่งไปยังสานั กงาน ปปท. และสาเนาส่งสานักงาน ก.พ.ร. โดยให้ สาเนาเสนอ
ปลั ดกระทรวง/หั ว หน้ าส่ ว นราชการ และรั ฐ มนตรี เพื่อให้ รั บทราบผลการด าเนิ นงาน ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการ
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ขั้นตอนที่ 7 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กระทรวงและส่วนราชการในสังกัดมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส
หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

จากสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสหรือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมรอบ 6 เดือน ศูนย์ปฎิบัติการฯ สามารถ
นาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฎิบัติราชการประจาปี ของกระทรวง
รวมถึงส่วนราชการในสังกัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อให้แผนปฏิบัติ
การของส่วนราชการมีคามทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นการแก้ปัญหาการทุจริตของส่วนราชการ
อย่างจริงจัง

21

ขั้นตอนที่ 8 ส านั ก งาน ก.พ.ร. ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ท. จั ด ประชุ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน โดยมีรัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธาน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหั ว หน้ า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง เป็นกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ
เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อสรุปผลการดาเนินงานจากรายงานในภาพรวม
ของทุกส่วนราชการ

เนื่องจากรัฐบาลให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเป้าหมาย
ที่ ก าหนดตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานเชิ ง รุ ก ของรั ฐ บาลในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั น ดั ง นั้ น
ให้ ศู น ย์ ป ฎิ บั ติ การฯ รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกส่ ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงทุ ก 6 เดื อน
และให้รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ไปยังสานักงาน ปปท. และสาเนาส่งสานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ปปท. และสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อได้รับรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ
ของส่วนราชการต่างๆ รอบ 6 เดือนแล้ว จะดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม โดยได้จัดให้มีกลไก
การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ การต่อต้านการทุ จริตคอร์รัปชัน คือ คณะกรรมการกากับการดาเนินงานของ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับกระทรวง เป็นกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. และเลขาธิการ
ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม จัดทารายงานสรุปผลสถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการฯ ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ และ
ร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบราชการไทยต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 9 สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ท. ประมวลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาพรวมประจาปี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

สานักงาน ก.พ.ร. ร่ วมกั บสานักงาน ป.ป.ท. จัดทาสรุปผลการดาเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตในภาพรวม รอบ 12 เดือน โดยจัดทาเป็นรายงานประจาปีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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5. แบบรายงานและปฏิทินการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
5.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานผล
การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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5.2 ปฏิทินการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ

ระยะเวลาในปีแรก
1 เดือน (ต.ค. 55)

ระยะเวลาในปีต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบ
-

กระทรวง /
ส่วนราชการ

2) การดาเนินงานฯ
2.1) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง
(เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ)

1 เดือน (พ.ย.)

2.2) ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้อง
กั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี ของ
กระทรวง

1 เดือน (ธ.ค.)

2.3) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ แ ละส่ ว น
ราชการในสั ง กั ด ร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่ว น
ราชการ (ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี)

1 เดือน (ม.ค.)

1 เดือน (ก.ย.)

ศูนย์ปฏิบัติการฯ
กระทรวงและ
ส่วนราชการในสังกัด

2.4) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานฯ ทุก 2 เดือน

มี.ค./ พ.ค./

ศูนย์ปฏิบัติการฯ

ก.ค./ ก.ย.

พ.ย./ ม.ค./ มี.ค./
พ.ค./ ก.ค./ ก.ย.

2.5) ศูนย์ป ฏิบัติการฯ จั ดทารายงาน
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในภาพรวม
ของกระทรวง ทุก 6 เดือน

ก.ย.

มี.ค./ ก.ย.

ศูนย์ปฏิบัติการฯ

มี.ค. - เม.ย./
ก.ย. - ต.ค.

สานักงาน ก.พ.ร. และ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
(ทุกส่วนราชการ)

ต.ค. - พ.ย.

สานักงาน ก.พ.ร.

2.6) สานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุป
ผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ
ในภา พรว มของ ทุ ก ส่ วนรา ชกา ร
ทุก 6 เดือน
2.7) สานักงาน ก.พ.ร. จัดทารายงาน
ประ จ าปี สรุ ปผล การ ด า เนิ น งา น
ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ ในภาพรวม
เสนอ ครม. ทุก 1 ปี
หมายเหตุ

ศูนย์ปฏิบัติการฯ
กระทรวงและ
ส่วนราชการในสังกัด

ก.ย. - ต.ค.

ต.ค. - พ.ย.

ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง

ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6. กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกระทรวงคมนาคม
การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมธรรมาภิบาล ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ที่มาและข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
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6.2 การวิเคราะห์ SWOT

6.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม
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6.4 การปรั บปรุ งแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ตารางแสดงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558) กระทรวงคมนาคม ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
ที่ 6
การเป็น
องค์กร
สมรรถนะสูง
ที่ยึดมั่นใน
หลักธรรมา
ภิบาลของ
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ที่ 1
กระทรวงคมนาคม
เป็นองค์กรภาครัฐ
ที่การบริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
คุ้มค่า มีความ
โปร่งใส ไม่ทุจริต
และสามารถ
ตรวจสอบได้

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อภารกิจของ
ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
คมนาคม

1. พัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
บริหารจัดการ

-โครงการประเมิน
ผลลัพธ์ความ
เชื่อมั่นและความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

กรมทาง
หลวงชนบท

-แผนพัฒนา
กระบวนงานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตามแนวทาง

สานักงาน
ปลัดฯ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สถาปัตยกรรม
องค์กร
-โครงการ
พัฒนาการบริการ
และสารวจความ
คาดหวัง/ความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
-พัฒนาระบบHR
Trackingเพื่อใช้ใน
การให้บริการ
ติดตามงานของกอง
การเจ้าหน้าที่

2. จานวนรางวัล
ระดับประเทศ
หรือระดับ
นานาชาติที่ส่วน
ราชการได้รับเพื่อ
แสดงถึงการมีธรร
มาภิบาลในด้าน
ต่าง ๆ

2. ส่งเสริมการ
นาระบบสากล
เพื่อพัฒนา
คุณภาพและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ

-โครงการ
ประเมินผลความพึง
พอใจในการจัด
ฝึกอบรมของ
หลักสูตรต่าง ๆ
ตามแผนฝึกอบรม
ประจาปี

กรมทาง
หลวง

-กิจกรรมนาระบบ
บริหารจัดการ
สมัยใหม่มาพัฒนา
คุณภาพและธรร
มาภิบาลในส่วน
ราชการเช่น ระบบ
PMQA, TQM, 5 ส

กรมทาง
หลวงชนบท,
สานักงาน
ปลัดฯ

-กิจกรรมสนับสนุน
และส่งเสริมให้
สมัครขอรับรางวัล
คุณภาพ/มาตรฐาน
และ
ธรรมาภิบาล
ประเภทต่าง ๆ จาก
องค์กรภายในและ
ต่างประเทศ

กรมทาง
หลวงชนบท

-ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ความ

กรมทาง
หลวง
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เข้าใจในการ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจของกรมตาม
แนวทางการ
ประเมินผลตามคา
รับรองการปฎิบัติ
ราชการ
-แผนการ
ดาเนินการเสนอ
ขอรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ
ประจาปี

กรมการ
ขนส่งทางบก

กรมทาง
หลวงชนบท,
กรมการ
ขนส่งทางบก
,
สานักงาน
ปลัดฯ,
กรมทาง
หลวง

3. คะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวง
คมนาคม

3. ยกระดับ
มาตรฐานความ
โปร่งใสเพื่อสร้าง
การยอมรับและ
เชื่อมั่น

-โครงการจัดทา
และประเมิน
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการตาม
หลักเกณฑ์
-การกาหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้ง

4. จานวน
กระบวนงานหรือ
กลไกที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
โปร่งใสและ
สามารถป้องกัน
การทุจริต

4. พัฒนา
ระบบงานหรือ
กลไกเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส
และป้องกันการ
ทุจริตอย่าง
จริงจัง

-แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี
-จัดทาคู่มือการ
ควบคุมงานก่อสร้าง
และจัดทาหลักสูตร
และดาเนินการจัด
ฝึกอบรมผู้ควบคุม
งานก่อสร้างตาม
คู่มือใหม่

กรมทาง
หลวง

-โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
ทดสอบความรู้
ภาคทฤษฎีสาหรับผู้
ขอรับใบอนุญาตผู้
ประจาหน้าที่

กรมการบิน
พลเรือน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ประเภทนักบิน
พาณิชย์

เป้าประสงค์ที่ 2
กระทรวงคมนาคม
มีระบบฐานข้อมูล
ที่มีความทันสมัย
ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคม

-โครงการ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสต่อการ
ดาเนิน การด้าน
การพัสดุ

สนข.

-โครงการ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสใน
กระบวนงานพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
กระทรวงคมนาคม

สานักงาน
ปลัดฯ

-โครงการตรวจสอบ
มาตรฐานราคา
กลางของโครงการ
ขนาดใหญ่ของ
กระทรวงคมนาคม

สานักงาน
ปลัดฯ.
(ศปท.)

5. จานวน
โครงการหรือ
กระบวนงาน
ภายในส่วน
ราชการที่เปิด
โอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมถึงระดับที่ 4

5. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
และป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบได้

-สร้างการมีส่วน
ร่วมในแต่ละ
ขั้นตอนของการ
ดาเนินการเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

กรมทาง
หลวง

-โครงการการ
ดาเนินงานการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
-โครงการ
อาสาสมัครทาง
หลวงชนบท

กรมทาง
หลวงชนบท

6. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ฐานข้อมูล

6. พัฒนา
ฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง
ทันสมัย
ครอบคลุมการใช้
งาน โดยเน้น
การบูรณาการ
โครงข่ายและ

-โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศตาม
กรอบการ
ประเมินผลภาค
ราชการแบบบูรณา
การของกรมทาง

กรมทาง
หลวงชนบท
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3
บุคลากรกระทรวง
คมนาคมเป็นคนดี

7. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาด้วย

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

การเข้าถึงข้อมูล

หลวงชนบท
-กิจกรรมสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของกรม
ทางหลวงชนบท

7. ยกระดับ
สมรรถนะของ
บุคลากรด้วย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-จัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศการ
ขนส่งและจราจร
ของ สนข. เพื่อ
รองรับการ
ปฏิบัติงานในทุก
ระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนข.

-โครงการจัดทา
มาตรฐานข้อมูล
และพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
(กรมทางหลวง)

กรมทาง
หลวง

-โครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการงาน
บริหารนโยบาย
คมนาคมและโลจิ
สติกส์เชิงรุก มุ่งสู่
การเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงคมนาคม
ของภูมิภาค

สานักงาน
ปลัดฯ

-แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายงานของ

สานักงาน
ปลัดฯ,กรม
ทางหลวง,
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

มีความเป็นผู้นาที่
สามารถปฏิบัติงาน
บนฐานความรู้ที่
หลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึก
สามารถปรับตัวรับ
กับการ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการต่าง ๆ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
สร้างความพร้อม
ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ

รูปแบบที่
หลากหลายแต่
มุ่งเน้นการเรียนรู้
จาก
ประสบการณ์
จริง

8. ร้อยละของ
บุคลากรในส่วน
ราชการที่มีความ
เชื่อมั่นว่าเพื่อน
ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชาว่า
เป็นคนดีที่มี
คุณธรรมและไม่
ทุจริต

8. ส่งเสริม
ค่านิยมไม่ทุจริต
และพัฒนาหน่วย
งานให้เป็นสังคม
คนดีมีคณ
ุ ธรรม

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร

กรมทาง
หลวงชนบท,
กรมการ
ขนส่งทางบก
,
สนข.

-โครงการจัดทา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของแต่
ละสายงาน

สนข.,
กรมทาง
หลวงชนบท

-แผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
(KM)

กรมการ
ขนส่งทางบก

-แผนพัฒนา
บุคลากร

สานักงาน
ปลัดฯ

-โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรของ
กรมการขนส่งทาง
บก

กรมการ
ขนส่งทางบก

- แผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

สานักงาน
ปลัดฯ,
กรมการ
ขนส่งทางบก
,
กรมทาง
หลวง,
กรมทาง
หลวงชนบท

-โครงการจัดทา
คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
สาหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสานึกที่ดี
และการมีคณ
ุ ธรรม

กรมทาง
หลวง
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4
กระทรวงคมนาคม
มีวัฒนธรรมการ
ทางานบนความ
หลากหลายและ
สามารถทางาน
ข้ามหน่วยงานหรือ
สายงานได้ เป็น
สังคมที่น่าอยู่
บุคลากรมีความสุข
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี

9. ร้อยละของ
บุคลากรในส่วน
ราชการที่ได้ผ่าน
ระบบหมุนเวียน
งานเพื่อเรียนรู้
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
หลากหลาย

10. ร้อยละเฉลี่ย
ของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติราชการ ณ
ส่วนราชการ
สังกัดกระทรวง
คมนาคม

9. พัฒนาระบบ
หมุนเวียนงาน
ด้วยรูปแบบที
เหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้
บุคลากรได้
เรียนรู้งานที่
หลากหลาย

10. พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความสุข
ความสมดุล
ระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
ชีวิตครอบครัว
ของบุคลากร

-แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กรมทาง
หลวงชนบท

-การมอบอานาจให้
หัวหน้าหน่วยงานมี
อานาจในการย้าย
สับเปลี่ยน
หมุนเวียนภายใน
หน่วยงาน

กรมการ
ขนส่งทางบก

-โครงการปรับปรุง
ระบบข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สู

กรมทาง
หลวง,
สานักงาน
ปลัดฯ

-โครงการหมุนเวียน
งานเพื่อเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้หลากหลาย

สานักงาน
ปลัดฯ

-โครงการสารวจ
ความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการ
ทางานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงาน
ราชการ

สนข.

-แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวิต

กรมทาง
หลวงชนบท,
สานักงาน
ปลัดฯ

-แผนการสร้างขวัญ
กาลังใจด้านความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร

กรมการ
ขนส่งทางบก
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์/
มาตรการ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-โครงการจัดทา
แผนกลยุทธ์การ
สร้างความผาสุก
ความพึงพอใจ และ
การสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรม
ทางหลวง

กรมทาง
หลวง
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7. กรณีตัวอย่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
ของกระทรวงพลังงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล
การปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของกระทรวงพลั ง งาน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 การคัดเลือกกระบวนงานที่จะนามาสร้างความโปร่งใส

36

37

7.2 การระบุปัญหาของกระบวนงาน

38

7.3 การวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนงาน

7.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา
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7.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2555 – 2558)

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

