แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
****************
1. นโยบายสาคัญและกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อน
การดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายสาคัญ
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้ านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน4ส1วนรวม”
โดยภาครั ฐตองมี ข นาดที่ เหมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
1.2 นโยบายรัฐบาล รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐมนตรี ได้ แ ถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 12
กันยายน 2557 มีนโยบายในการส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิ บาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่ ง ตั้ งและโยกย้ ายบุค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ องกั นการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่ งเสริม ให้ มีก ารนาระบบพิ ทักษ์ คุณธรรมมาใช้ ใ นการบริหารงานบุค คลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝั งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็ นขาราชการและความซื่อสั ตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-2ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเป็ดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้ เวลานาน ซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน
ข้ อ ๑๐.๖ ปรับ ปรุง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่ งด่ วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้ องแทรกอยู่ ในการปฏิรูปทุกด้ านทั้งจะ
เร่งรัดการดาเนินการต่ อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้ านวินัยและคดี รวมทั้งให้
ผูใ้ ช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเป็ดเผยผลการประเมิน
ต่อประชาชนทั้งจะนา กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจาง การร่ วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคาวินิจฉัยขององค์ กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็น
บทเรียนให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ได้ กาหนดแนวทางการพั ฒนาในการป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ กรพัฒนา
เอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
1.4 แผนยุทธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริต
โดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
“มหาดไทยใสสะอาด” กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นานโยบายสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
1) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิง
ปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ

-31.6 แผนป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย โดยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ กาหนด
นโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส เพื่ อ เป็ น มาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ และค่ า นิ ย มส าหรั บ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ
โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ ดาเนินงานตามภารกิจด้ วยความโปร่ งใส บริหารงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
1) บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรูค้ วามเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการปฏิบัติงานและการดาเนิน
ชีวิต
3) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้ าง ส่งเสริมการดาเนินการให้ เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้ องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5) กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง
ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

-42. แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการด้ านการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล
(12 ก.ย. 57)

นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์ฏระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – 2564

โครงการเน้นหนักตามนโยบาย
รัฐบาลและ มท. 1
“มหาดไทยใสสะอาด”

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

1. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

2. ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น

3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใส
สะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ

แผนป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ
กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์
ที่ 1
“สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต”

ยุทธศาสตร์ที่ 2
“ยกระดับ
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต”

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
“สกัดกั้น
การทุจริต
เชิง
นโยบาย”

ยุทธศาสตร์
ที่ 4
“พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก”

ยุทธศาสตร์ที่ 5
“ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต”

แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดสมุทรสงคราม

จานวน
1
โครงการ

จานวน
1
โครงการ

จานวน
1
โครงการ

จานวน
1
โครงการ

จานวน
1
โครงการ

-53. กรอบแนวทางการดาเนินงานป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ศปท.จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับจังหวัดสมุทรสงคราม

สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
+ ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมุทรสงคราม
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

อาเภอ / อปท. / หมู่บ้าน

4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ลา
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
การดาเนินการ
ดับ
1. กิ จ กรรมการจั ด งานวั น ต่ อ ต้ า น
5,390
ส่วนราชการในจังหวัด
คอร์รัป ชันสากล (ประเทศไทย)
สมุทรสงครามร่วมแสดง
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้
เจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัป
แนวคิด “Zero Tolerance คน
ชันโดยพร้อมเพรียงกัน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
2. กิ จ กรรมการประกาศนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
การต่ อ ต้ า นการรั บ สิ น บน เพื่ อ
สมุทรสงคราม ประกาศ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
นโยบายการต่อต้านการรับ
ชอบ
สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ทุกส่วน
ราชการในจังหวัด
สมุทรสงครามทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. กิ จ กรรมประกาศเจตนารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
“สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส มหาดไทยใส
สมุทรสงครามประกาศ
สะอาด 2564”
เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส
มหาดไทยใสสะอาด 2564”
ตามนโยบายมหาดไทยใส
สะอาด ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้ส่วน
ราชการในจังหวัด
สมุทรสงครามทราบและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ

แผนงานดาเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วย
ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 ดาเนินการ
√
สานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม
√

สานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

√

สานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-5ลา
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
การดาเนินการ
ดับ
4. โครงการอบรมยกระดับคะแนน
234,500 จังหวัดสมุทรสงคราม จัด
การประเมินคุณธรรม และความ
โครงการอบรมยกระดับ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินคุณธรรม
(Integrity and Transparency
และความโปร่งใสในการ
Assessment : ITA) เพื่อพัฒนา
ดาเนินงาน (Integrity and
และปรับปรุงองค์กร
Transparency Assessment
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
: ITA) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
องค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:
ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผ่านเกณฑ์ที่สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกาหนด
5. กิจกรรมการลงพื้นที่สอดส่องและ 10,000 ก.ธ.จ.สมุทรสงคราม
ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่
กาหนดการลงพื้นที่สองส่อง
จังหวัดสมุทรสงครามของ ก.ธ.จ.
และตรวจติดตามโครงการใน
สมุทรสงคราม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 9 โครงการ

********************

แผนงานดาเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วย
ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4 ดาเนินการ
√
สานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

√

√

สานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

