กลยุทธ์ที่
๑. การปลูกจิตสานึก
และสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ด้วยการให้ความรู้
ในการเฝ้าระวังการทุจริต
ของหน่วยงานและสถาน
ศึกษาในสังกัด กห.

๒. การนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
เป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
๓. เสริมสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ทุกหนวยงานในสังกัด บก.ทท.
เพื่อต่อต้านการทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สธน.ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แนวทางการดาเนินการ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบ
(กิจกรรม/โครงการ)
๑.๑ การอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการ
ข้าราชการในสังกัด สธน.ทหาร ทุกระดับ
ร้อยละของข้าราชการ สังกัด สธน.ทหาร ได้รับ
ธก.สธน.ทหาร
ป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในรูปแบบ
ความรู้และมีความเข้าใจรูปแบบการป้องกัน
แนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
การป้องกันทุจริตตามแนวคิดแยก
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
เศรษฐกิจพอเพียงให้ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผล
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ทุกระดับ
ประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
มีการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้าง
ร้อยละของข้าราชการสังกัด สธน.ทหาร ที่ได้รับ
ธก.สธน.ทหาร
ความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝัง
ความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และ
ความรู้ และมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ
ค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยม
และปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยม
๑๒ ประการ
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๓ จัดการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา
มีการจัดอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา
ร้อยละของข้าราชการสังกัด สธน.ทหาร ที่เข้า
นขต.สธน.ทหาร
เป็นประจาทุกเดือน
เป็นประจาทุกเดือน
รับการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนา เป็นประจา
ทุกเดือน
- ส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท.
ข้าราชการในสังกัด สธน.ทหาร ได้รับการ
ร้อยละของข้าราชการ สังกัด สธน.ทหาร ที่เข้ารับ
ธก.สธน.ทหาร
จัดการอบรมเผยแพร่แนวทางการดาเนินชีวิต
อบรมแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
การอบรมแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
๓.๑ จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการ
ข้าราชการในสังกัด บก.ทท. เข้าร่วมเป็น
จานวนของข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็น
ธก.สธน.ทหาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. เครือข่ายการป้องกันและต่อต้านทุจริต
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ บก.ทท.
ของ บก.ทท.
๓.๒ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย
มีช่องทางบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสาเร็จของการมีช่องทางบนระบบ
กฎก.สธน.ทหาร
เป็นช่องทาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิด ในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างความร่วมมือ
การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่าง
ระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายการป้องกัน
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การทุจริตของ บก.ทท.
และปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท.
ของ บก.ทท.

งบประมาณ
ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ
ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ
ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

กลยุทธ์ที่

แนวทางการดาเนินการ
(กิจกรรม/โครงการ)
๓.๓ สร้างความร่วมมือในการเป็นเครือข่าย
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
ของ บก.ทท. เพื่อต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์
ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการร่วม
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อต่อต้าน
การทุจริตของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต
๑. วางมาตรการในการป้องกัน ๑.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก
ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. นากรอบ
ระดับความสาเร็จของการนากรอบชี้นาการ
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลัก
กาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการ
ธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ใช้เป็น
ราชการและหน่วยงานภายนอก
บ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก มาใช้เป็นแนวทาง
แนวทางกาหนดนโยบาย
ในการกาหนด
๑.๒ การเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ ทุกเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ความสาเร็จของกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา
พิจารณาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ที่มีการแก้ไข หรือยกร่างใหม่ให้มีความ
ของร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งให้มีความ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
โปร่งใส ยุติธรรม
โปร่งใสยุติธรรม
๑.๓ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ส่วนราชการใน บก.ทท. ประชาสัมพันธ์
ความสาเร็จของส่วนราชการใน บก.ทท.
ดาเนินการเสริมสร้างความโปร่งใส
ข่าวสารที่มีการดาเนินการของหน่วยเพื่อ
ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีการดาเนินการ
เสริมสร้างความโปร่งใส ให้กับทุกภาคส่วน ของหน่วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับ
รับทราบ
ทุกภาคส่วนรับทราบ
๑.๔ จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการใน บก.ทท. เผยแพร่ข้อมูล
ความสาเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกัน เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
ของ กห.
และปราบปรามการทุจริตของ กห. ผ่าน
การทุจริตของ กห. ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ของหน่วย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน - การกาหนดกลไกการกากับ ติดตาม
ส่วนราชการใน บก.ทท. มีการรายงานผล
ระดับความสาเร็จของการรายงานผลการป้องกัน
ป้องกันการทุจริต
และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
การดาเนินการป้องกันการทุจริต
การทุจริต ตามวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
ตามเวลาที่กาหนด
๓. พัฒนาหรือสร้างกลไก
๓.๑ การแก้ไข กฎ ระเบียบ คาสั่ง ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานด้านการตรวจสอบมีการแก้ไข
ความสาเร็จของการดาเนินการแก้ไข กฎ ระเบียบ
การป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หน่วยงานด้านการตรวจสอบให้มีความทันสมัย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ให้มีความทันสมัย
คาสั่ง ให้มีความทันสมัยเพื่อยับยั้งการทุจริต
เพื่อยับยั้งการทุจริต
เพื่อยับยั้งการทุจริต

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

กฎก.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ
กฎก.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

กฎก.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

กฎก.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

แนวทางการดาเนินการ
(กิจกรรม/โครงการ)
๓.๒ สร้างกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน
หรือโครงการที่เห็นว่ามีการดาเนินการที่ส่อไป
ในทางทุจริตหรือแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรง
๔. การนาระบบเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนาข้อมูลที่
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
ทันสมัยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เปิดโอกาส
การทุจริต
ให้ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาเรียนรู้
หาข้อมูล และเข้าถึงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๕. สนับสนุนให้หน่วยงาน
สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างของส่วนราชการ
ในสังกัด บก.ทท. ดาเนินการ ในสังกัด บก.ทท. ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของ
หน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
๖. สนับสนุนการประเมิน
๖.๑ ศึกษาทาความเข้าใจประเด็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส แบบสารวจ และวิธีการสารวจเพื่อเป็นแนวทาง
(ITA)
การปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
๖.๒ มีการวางแผนพัฒนาการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต โดยดาเนินการตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ที่

๖.๓ ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. เข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ

มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบหรือยับยั้งการทุจริตของหน่วย

ความสาเร็จของการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบหรือยับยั้งการ
ทุจริตของหน่วย

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการนา
ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย

ความสาเร็จของการนาข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วย

กฎก.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ได้ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจ
ในหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. เข้าร่วม
ประชุมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)

ความสาเร็จของการได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่าง
ของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัด บก.ทท.
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการ
วางแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยดาเนินการตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ระดับสูง

ความสาเร็จของการจัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยดาเนินการตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของ กห. ผ่านเกณฑ์ระดับสูง

ธก.สธน.ทหาร

ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานแก้ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินการ
กลยุทธ์ที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
(กิจกรรม/โครงการ)
๑. การนาข้อมูลข่าวสารคดี - นาคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มี
- ส่วนราชการในสังกัด บก.ทท. มีการนา
- จานวนคดีความผิดด้านทุจริตประพฤติมิชอบ
ความของผู้ที่กระทาความผิด การดาเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็นบทเรียนในการ บทเรียนนาคดีความผิดด้านการทุจริต
ที่มีการดาเนินคดีถึงที่สุดแล้วที่ถูกนามาเป็น
ด้านการทุจริตและประพฤติ ปฏิบัติงาน
ประพฤติมิชอบที่มีการดาเนินคดีถึงที่สุด
บทเรียนในการปฏิบัติงาน
มิชอบโดยคดีถึงที่สุดแล้ว
แล้ว มาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
มาเป็นบทเรียนให้ข้าราชการ
ของส่วนราชการในสังกัด
บก.ทท. ได้รับรู้

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
กคด.สธน.ทหาร ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ

