แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คานา
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ในฐำนะหน่วยงำนสำคัญ ของรัฐ หน่วยหนึ่ ง
ได้ ถือ เป็ นภำรกิจ สำคัญ ที่ต้ องมีส่ วนร่ว มในกำรขับ เคลื่อ นกระบวนกำรป้อ งกั นกำรทุจ ริต ให้ ประสบผลส ำเร็ จ
เพื่อร่วมสร้ำงบุคลำกรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่ง เฉยต่อกำรทุจริตในทุ กรูปแบบ เพื่อสนองนโยบำย
ด้ำ นกำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต ของชำติ จึง ได้ จั ด ท ำแผนป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ กอ.รมน.
ในกำรจัดทำแผนครั้งนี้ ได้มีกำรศึกษำวิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ชำติ (ด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ), แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ, แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ,
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ในส่ ว นยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๖ กำรบริ ห ำรจั ด กำรในภำครั ฐ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย และนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ ในส่วนเป้ำหมำยที่ให้หน่วยงำนภำครัฐมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและประชำชน
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ ที่มีตัวชี้วัด คือ ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
และระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึง ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ที่ต้ อ งกำรให้ ป ระเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้ ง ชำติ
ต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ตลอดจนรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลกำรประเมิน ITA
ประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ในกำรวำงแผนและกำหนดเป็นโครงกำร/กิจกรรม
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกองอ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความชัดเจน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
มกรำคม ๒๕๖๔
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หลักการและเหตุผล

๑

วัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๔
๔

ปัญหา ความท้าทายในการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.
แนวโน้มของปัญหาในอนาคต และผลกระทบอาจจะที่เกิดขึ้น

๖
๗

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การติดตามและประเมินผล

๘
๑๐
๑๒

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๓

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน นอกจากรัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้ให้
ความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนเป็น เป้าหมายสาคัญ แล้ว ยัง ได้
ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน
อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยังพบว่าบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ ได้ถูกกาหนดเป็นสาระสาคัญในแผนสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องนายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ
มาเป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ในการก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงบประมาณ และในการประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่หากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ อาจเสนอรายงานข้อเท็จจริง พร้อมความเห็ นเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทางบประมาณรายจ่าย หรือจัดสรร
ทรัพยากรสาหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อ ต้านการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) : มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญ กั บ
การปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
และการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ตกรรมในการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐที่ เ หม าะสมกับ บริ บ ท
สภาพปั ญ หา และพลวั ตการทุจริ ตของแต่ล ะหน่วยงาน รวมทั้ง การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย คือ การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริต
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการพัฒนาและให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เป้าหมายสาคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผน
๑|หน้า

๔. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ : สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้กากับและปฏิบัติ
นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ได้กาหนดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
ความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนัก
ต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติเป็นลาดับสาคัญในระดับต้น ทั้งนี้ จากการพิจารณา
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในด้านที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พบว่ า ประเทศไทยยั ง คงมี ปั ญ หาความไม่ เ ชื่ อ มั่ น
ในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม
ซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจายอานาจมากขึ้น แต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อานาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจากัด
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐที่
ขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่ นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็
ยอมรับกระบวนการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม
๕. ระบบราชการ 4.0 : กาหนดให้ระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 มีองค์ประกอบ 3 ประการ ประกอบด้วย
1) ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย คือ
มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้องค์ค วามรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา
ในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลและรองรับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริงนั้น ต้อง
อาศัยคุณลักษณะสาคัญ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ทางานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอก
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 2) ทางานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้าง
คุณค่า 3) แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงการทางานเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ เบ็ดเสร็จในจุด
เดียว 4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ วางแผนยุทธศาสตร์
และการตัดสินใจในการทางาน 5) ปรับรูปแบบการทางานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและ
ในลักษณะเครือข่าย 6) ทางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทันเวลา มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 7) เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอน
ภารกิจให้เอกชนไปดาเนินการแทนได้ 8) ส่ง เสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการทางานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 9) บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่องค์กรที่
ทั น สมั ย และมุ่ ง เน้ น ผลงานที่ ดี 10)ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลากรดึ ง ดู ด บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง พั ฒ นา
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงด้า น
บุคลากร
๖. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) :
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็ จตามเป้ าหมายของแผนแม่บท ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
เป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
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ในช่วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๕ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน โดยประกอบด้วย
๒ แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
๗. ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) : จัดตั้ง ขึ้นตามคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ทาหน้าที่เป็นองค์กรอานวยการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีคณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จานวน ๑๗ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มี เลขาธิการ กอ.รมน. ร่วมเป็นกรรมการ และมี เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ โดยสรุป คือ เสนอแนะแนวทางและ
มาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions Index : CPI) อานวยการและประสานการปฏิบัติ
การเร่ง รัด ติดตาม กากับแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อบู รณาการการทางานเพื่อแก้ไ ข
ปัญ หาการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นจากประชาชนที ่เ กี ่ย วกับ การการทุจ ริต และ
ประพฤติมิช อบ และเร่งรัดผลการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่
ประชาชนโดยเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๘. ยุ ทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : กอ.รมน. ได้ วางยุ ทธศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ดังนี้
๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลและเสริมการปฏิบัติ ใน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๘.๑.๑ เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับ
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
๑) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒) กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังที่เหมาะสมกับบทบาท
และภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๘.๑.๒ เป้าประสงค์ที่ 5 มีการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร 2) จานวนคู่มือการปฏิบัติงาน
๑) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน
๓) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path)
๘.๑.๓ เป้าประสงค์ที่ 6 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดได้แก่
ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติง านในทุกด้า น 1) ระดั บความสาเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุ ปกรณ์ และ 2) ระดั บ
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
๘.๑.๔ เป้าประสงค์ที่ 7 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ตัวชี้วัดได้แก่ 1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ 2) ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
กลยุทธ์ 1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
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๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร ตัวชี้วัดได้แก่ ระดับ
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ 1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของ กอ.รมน. ให้มีความเหมาะสมและทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีความพยายามที่จะกาหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นนโยบายสาคัญ และเป็นประเด็นหลัก โดยมีการกาหนดทั้ง ใน
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองประเทศ เพื่อให้เห็น
ถึงความจริงจัง และจริงใจ ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้
หมดสิ้นไปในอนาคต รวมถึงการสร้างความโปร่ง ใสในการตรวจสอบการปฏิบั ติง านของภาครัฐ เพื่อให้
การดาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ จนถึง
แนวทางในการผลักดันให้หน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ ได้นาเอายุทธศาสตร์ชาติฯ ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับได้ว่าเป็นความท้าทายสาคัญที่ส่วนราชการ
จะต้องเร่งปรับตัวและมีกลไกรองรับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมรับกับบริบทดังกล่าว

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน. ให้เกิดเป็นรูปธรรม
๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐาน กลไก และแนวทางป้องกันและปราบปรามทุจริตใน กอ.รมน.
๓. เพื่อจัดทาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน กอ.รมน. ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรื อ ผอ.รมน. โดยมี อ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร เป็ นองค์ กรหลั กใน
การบูรณาการ อานวยการ และกากับดูแลการปฏิบัติง านเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไ ข และฟื้นฟูสถานก ารณ์
ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทาลาย หรือ
ทาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อเกิดความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ โดยมี วิสัยทัศน์คือ “กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก รเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการบู ร ณาการ อ านวยการ และประสานการปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน”
๑. พันธกิจ
๑.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน
ปราบปราม ระงั บ ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขบรรเทาเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ภั ย หรื อ อาจเป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
๑.๒ ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีข องคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๑.๓ ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง ดาเนินการอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่ง ชาติหรื อนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่ อเป็ น
หลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
2. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
๒.๑ บู รณาการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับ ดูแ ลและเสริ มการปฏิบั ติใ นการรั กษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๒ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นแนวโน้ ม สถานการณ์ ที่อ าจเป็น ภัย หรื อเป็ นภั ยคุ กคามต่ อ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๓ เสริ ม ความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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โครงสร้างการจัดของ กอ.รมน.
ผอ.รมน. (นายกรัฐมนตรี)
รอง ผอ.รมน. (ผบ.ทบ.)
เลขาธิการ กอ.รมน. (เสธ ทบ.)

สานักงานเลขานุการ

สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

สานักตรวจสอบ
ภายใน

สานักการข่าว

ศปป.2
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม

สานักกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน

สานักจเร

สานักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ

สานักบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ศปป.1
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของรัฐ

รองเลขาธิการ กอ.รมน.

สานักบริหารงาน
บุคคล

ศูนย์ดิจิตอลเพื่อความมั่นคง

ศปป.3
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงแบบ
พิเศษ

ศูนย์อานวยการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามความจาเป็นของ
สถานการณ์

สานักพัฒนาระบบ
บริหาร

สานักงบประมาณ
และการเงิน

สานักส่งกาลัง
บารุง

ศูนย์การศึกษาและ
วิทยาการด้านความมั่นคง

ศปป.4
กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
ทางทรัพยากร ธรรมชาติ
พลังงานและอาหาร

กอ.รมน. ภาค 1-4

ภาค

กอ.รมน.จังหวัด/กทม.

จังหวัด

ศปป.5
กลุ่มงานเสริมสร้างความ
มั่นคงเฉพาะพื้นที่

ปัญหา ความท้าทายในการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.
1. ดัช นีชี้วัด ภาพลั กษณ์คอร์รัปชั น (CPI : Corruption Perception Index) รายงานผลการจั ด
อันดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยในอดีตตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ยัง อยู่ใน
ระดับที่น่าเป็นห่วง นั่นคืออยู่ที่ระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด ซึ่ง เป็นเครื่องชี้วัดที่
สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันในระดับที่สูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างน่าเป็นห่วง และทาให้เห็นถึง การดาเนินการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าไทยจะมีความพยายามที่จะกาหนดและใช้มาตรการใน
การป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต มาอย่ างต่ อเนื่ อง ในปี 2563 องค์ กรเพื่อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
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(Transparency International) เปิดเผยดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันจาก 180 ประเทศทั่วโลกได้เผยผลการจัด
อั น ดั บ ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น ในภาครั ฐ ของหลายประเทศทั่ ว โลกประจ าปี 2019 (CORRUPTION
PERCEPTIONS INDEX 2019) โดยสาหรับประเทศไทยพบอยู่ในอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ
ทั่วโลก ประเทศไทยได้คะแนน 36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งพบว่าไม่ต่างจากการจัดอันดับในปี 2018
ที่พบว่าไทยก็ได้ 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดอันดับครั้งก่อนคือ เมื่อปี 2018
ไทยเคยถูกจัดอันดับที่ 99 โดยในปีนี้ลดลงสองอันดับมาอยู่ที่ 101
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งถูกกาหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
256๕) ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการ เปนการประเมินเชิง บวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครั ฐ ในทุ กมิ ติ ตั้ ง แตการบริห ารงานของผู บ ริห าร และการปฏิ บั ติง านของเจาหนาที่ ภายใน
หนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มี
ความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริต
และการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมี
ความสาคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึง คุณลักษณะที่ดีในการดาเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล
ที่หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยรัฐมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ได้นาผลการประเมินและแนวทางไปพัฒนาเพื่อยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน ยังเป็นการป้องกันใน
ประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์
3. ค่ า คะแนนการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ กอ.รมน. ในการประเมิน ผลคะแนนดัง กล่าว
กอ.รมน. ยังจัดอยู่ในกลุ่มของส่วนราชการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากยังไม่มีการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ให้ถูกต้องตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจาก
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บภาพลั กษณ์ อ งค์ กรมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งใกล้ชิ ด กั บ หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติร าชการ
และหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น หากองค์กรมีสมาชิกที่เข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นรูปธรรม
มีการบริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล
อื่นย่อมเป็นภาพเป็นที่ดี น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย

แนวโน้มของปัญหาในอนาคต และผลกระทบอาจจะที่เกิดขึ้น
ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ กาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องนายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกาหนดแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ และการประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่หากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใด
ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทา
๗|หน้า

งบประมาณรายจ่ า ย หรื อ จั ด สรรทรั พยากรสาหรั บ หน่ ว ยงานนั้ น ก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ นงานด้ า น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติและสามารถวัดผลได้จริง
1. ในระดับประเทศ การที่ประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่มาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จะทาให้ภาพลักษณ์ของไทย ถูกลดความน่าเชื่อถือในสายตาชาวโลก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ
2. ผลกระทบต่อการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของ กอ.รมน. เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้กาหนด
เป็นนโยบายให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีข้อกาหนดไว้ว่า หากพบว่า
หน่วยงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สาคัญ ๆ ได้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้น ๆ สามารถนาเสนอ
รายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น เพื่อเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ตามลาดับ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรสาหรับหน่วยงานนั้น ๆ
3. ภาพลักษณ์ต่อการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนอื่นอันเป็นภารกิจหลัก
ของ กอ.รมน. ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ย่อมนามาซึ่งความได้เปรียบในการ
เป็นที่ยอมรับและได้รับการไว้วางใจ หรือกล่าวได้ว่า การมีภาพลักษณ์องค์กรที่ ดีเป็นสิ่งสะท้อนประสิทธิภาพ
ในทุก ๆ ด้านขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงตัวตนขององค์กรให้ผู้อื่นเห็น ซึ่ง เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด
ที่ทุกองค์กรพึงปรารถนา

การวิ เ คราะห์ ผลการดำเนิน งานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ของ กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐอื่น ๆ จานวน 19 หน่วย ได้คะแนนประเมินในภาพรวม ร้อยละ
73.17 ในระดับ C อยู่ ในลาดั บที่ 15 จาก 19 หน่วยงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ ร้อยละ
80.01
ปีงบประมาณ
2562
2563

ผลคะแนน ITA
80.01
73.17

โดยมีข้อเสนอแนะจากสานักงาน ป.ป.ช. (ผู้ประเมิน) ดังนี้
1. ผลคะแนนการประเมิน กอ.รมน. จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) แบบวั ดการรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (OIT)
จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักอย่างชัดเจน
ส่ ว นแบบวั ด ที่ มี ค ะแนนต่ ากว่ า เกณฑ์ เ ป้ า หมาย (ร้ อ ยละ 85) คื อ แบบวั ด EIT และ OIT จึ ง มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
2. การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ExternaI Integrity Transparency /EIT) เป็นการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ
กอ.รมน. ควรมีการดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน การให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
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และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อ ประชาสัมพั นธ์และเปิด เผยข้อมูลบนเว็บไซต์ห ลักของหน่ว ยงานให้ง่า ย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอดจน
การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก
3. กอ.รมน. มีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
๓.1 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติง าน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุ คคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา
ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
๓.2 การป้ องกัน การทุ จริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารั บการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทาง
การปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิ บัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สาคัญ ต้องมี
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กอ.รมน. ได้นาข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช. และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 มาวิเคราะห์และจัดทาเป็น
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนาเป้าประสงค์จากแผนป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการแล้วตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร 5101/224 ลงวันที่ 18 ก.พ. 63
มาดาเนินการต่อเนื่อง และกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

เป้ า ป ระสงค์ ที่ 1
เพื่อพัฒนา กอ.รมน.
ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้

1. ระดั บ ความส าเร็ จ
ในการพั ฒ นาระบบ
การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
แก้ ไ ข เรื่ องร้ องเรี ยน
ติดตามเรื่องการร้องเรียน
และเพิ่มประสิท ธิภ าพ
ในการดาเนินการ
2. ระดั บ ความส าเร็ จ
ใ น ก า ร จั ด ท า ก ล ไ ก
ป้ อ งกั น ผลประโยชน์
ทับซ้อน

1. การจั ด ท าระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
2. จัดให้มีหน่วยงาน
ที่รับ ผิดชอบโดยตรง
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
3. จัดทากลไกป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับความสาเร็จในการ
ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละ
สร้ า งเสริ ม วั ฒ นธรรม
องค์ ก รในการป้ องกั น
และปราบปรามการ
ทุ จริ ตให้ กั บเจ้ าหน้ าที่
กอ.รมน.

1.เสริ มสร้ างอ ง ค์ 1. โครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้ องกั นและ 479,500 ต.ค.63-ม.ค.64 สจร.กอ.รมน.
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ปราบปรามการทุจริต
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง 2. โครงการอบรมจริยธรรม กอ.รมน.
75,000 ต.ค.63-ก.ย.64 สบค.กอ.รมน.
กั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จริ ต
แ ล ะ ป้ อ ง กั น ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน

เป้ า ป ระสงค์ ที่ 2
เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนัก
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต

แผน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
1. โครงการจัดทาและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 1,047,000 ต.ค.63-ธ.ค.63
ร้องเรียน กอ.รมน.
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ศปท.กอ.รมน.
ต.ค.63-ก.ย.64
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สาหรับประชาสัมพันธ์ 1,500,000 ต.ค.63-ก.ย.64
การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน.
4. การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริ ตและการ
ต.ค.63-ก.ย.64
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์ กอ.รมน.

หน่วย
รับผิดชอบ
สจร.กอ.รมน.
สจร.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
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เป้าประสงค์

เป้ า ป ระสงค์ ที่ 3
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร
บริ ห ารงานภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด

ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
การด าเนิ นการพั ฒนา
ระบบคุ ณธรรมในการ
บริ ห าร ง าน ภ าย ใ น
องค์กร

กลยุทธ์

แผน/โครงการ/กิจกรรม

๒ . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วั ฒ นธ ร รมอ งค์ ก ร
ด้ ว ยการสร้ า งเสริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ให้กับผู้ปฏิบัติง านใน
กอ.รมน.
การกาหนดแนวทาง 1. การประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร
ในการด าเนิ นการ
กอ.รมน.
พัฒนาระบบคุณธรรม 2. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ดู แ ลการ
และความโปร่งใสของ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
กอ.รมน.
ประเมิน ITA ของ กอ.รมน.
3. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และ
ประชาสัมพันธ์ให้ นขต. รับทราบโดยทั่วถึง
4. การจั ด ประชุ ม เพื่ อ ก ากั บ และติ ด ตามการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ
5. การจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
กอ.รมน.
6. การแต่งตั้งอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

-

ภายใน ต.ค. 63 สจร.กอ.รมน.

-

ภายใน ต.ค. 63 สจร.กอ.รมน.

-

ภายใน ธ.ค. 63 ศดม.กอ.รมน.
และ สจร.
กอ.รมน.
ทุกเดือน
สจร.กอ.รมน.

5,000
-

ต.ค.63-ม.ค. สจร.กอ.รมน.
64
ภายใน พ.ย. 63 สจร.กอ.รมน.
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การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิ บัติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ กอ.รมน. ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากรและผู้ปฏิบัติง านใน กอ.รมน. ให้ มีทัศนคติและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต และพัฒนากลไกการดาเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานในและภายนอก รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้ง เบาะแสการกระทาทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของแผนดังกล่าว จะใช้กลไกในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ นงานของ กอ.รมน. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) ตามค าสั่ ง กอ.รมน. ที่ ๖๘๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาหน้าที่เป็นผู้ติดตาม กากับและให้คาปรึกษาในการดาเนินการตามแผนป้องกัน
การทุ จ ริต ของ กอ.รมน. รวมทั้ งรั บทราบผลการดาเนิน งานโครงการ/กิจ กรรมเป็ นระยะ ๆ ทั้ ง จากรายงาน
ความก้าวหน้าและการนาเสนอผลการดาเนินงานในที่ประชุม และรายงานให้ เลขาธิการ กอ.รมน. รับทราบ โดยมี
แบบการรายงานและติดตามประเมินผล ดังนี้
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ  6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)  12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อพั ฒนา กอ.รมน. ให้เป็ น
อง ค์ ก ร ที่ มี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่ อสร้า งความรู้ ความเข้ าใจ
และความตระหนั ก ในการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต
เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานภายในองค์กร
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