


ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย                        ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 210101 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ประชาชน 
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์

สุจริต 

V01 การสร้างการรับรู้  

 F0101 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

 F0102 สื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงปลอดภัยและ 
          สร้างสรรค์ 

 F0103 หลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน 
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V02 เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

 F0201 ประชานเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วม 
          ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 

 F0202 ระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส 
 F0203 มาตรการคุ้มครองพยานและ 

          การแจ้ง เบาะแส  

V03 พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
และธรรมาภิบาลภาคเอกชน 

 F0301 กลไกการป้องกันและปราบปราม 
         การทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0302 ระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ/ 
          ITA ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจและ 
          เข้าถึงได้ง่าย เข้ากับวัฒนธรรม 
          องค์กร 

 F0303 คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
          การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
          ภาครัฐและเอกชน 

 F0304 โครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลด 
          การใช้ดุลยพินิจ 

 F0305 การจัดท าฐานข้อมูลตัวอย่าง 
         หน่วยงาน 

 F0306 การสนับสนุน พัฒนาต้นแบบท่ีดี 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย : 21.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย                         คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 210102 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบ

ลดลง 

V01 การปลูกจิตส านึก 

 F0101 การปลุกจิตส านึกไม่ติดสินบน 

 F0102 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
         การตรวจสอบ เฝ้าระวังและ 
         การปฏิบัติงานของภาครัฐ 

 F0103 การสร้างกระแสสังคมต้านทุจริต 

 F0104 ภาคประชาชนมีศักยภาพใน 
         การตรวจสอบเพ่ิมขึ้น 

 F0105 การปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที ่
         ปราบปรามการทุจริต 

 F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม Va
lu

e 
Ch

ain
 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V02 การพัฒนาระบบราชการ 

 F0201 มาตรการลดการแทรกแซง 

 F0202 การลดการใช้ดุลพินิจ 
 F0203 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

 F0204 การประเมินและเฝ้าระวัง 
          ความเสี่ยงการทุจริต 

 F0205 ระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
          ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 F0206 กฎหมายได้รับการปรับปรุงให ้
         มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 F0207 การยื่นบัญชีทรัพย์สินเพ่ือ 
         การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

 F0208 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
         อย่างเคร่งครัด 

 F0209 ความโปร่งใสในการคัดเลือก 
         คณะกรรมการ ที่เป็นกลไกตรวจสอบ 

V03 การลงโทษ 

 F0301บทลงโทษท่ีเหมาะสม 

 F0302 การปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว  
         ไม่เลือกปฏิบัติ 

 F0303 บทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการ 
          กรณกีารด าเนินการทางวินัยล่าช้า 

 F0304 การติดตาม เร่งรัด ทรัพย์สินคืน 
          เป็นของแผ่นดิน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย : 21.2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย                          การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

210201 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่

เลือกปฏิบัติ 

V01 ประสิทธิภาพบุคคล 

 F0101 การเพ่ิมสมรรถนะและ 
          ความเช่ียวชาญ  

 F0102 เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และคุณธรรม 
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V02 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 F0201 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ 
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ถกูกลา่วหา 

 F0202 พยานหลักฐาน/พฤติการณ ์
          องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 

V03 กระบวนการตรวจสอบ/ 
ไต่สวนข้อเท็จจริง การตรวจค ากล่าวหา  

 F0301 มาตรการและกลไก  

 F0302 คู่มือการด าเนินการ 
 F0303 มาตรฐานทางวินัย 

 F0304 การให้ค าปรึกษา 

V04 เครื่องมือ V05 กฎหมาย 

 F0401 ระบบดิจิทัล (ฐานข้อมูล/AI/KM 
         งานคดีและสอบสวน)  

 F0402 ระบบติดตามและประเมินผล 
 F0403 ช่องทางร้องเรียน 

 F0404 ข้อมูลการด าเนินคดีทุจริต 
          มีการเปิดเผย 

 F0501 ข้อกฎหมายท่ีประกาศใช้แล้ว 
          ได้รับการประเมิน แก้ไข และ 
          ปรับปรุง 

 F0502 การบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างจริงจัง 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 


