แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ศปท.กก.)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)/ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ กระทรวงกรท่องเที่ยว
และกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมี
ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.) ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.)
สิงหาคม ๒๕6๒ (ปรับปรุง ก.พ. ๒๕๖๓)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
(1) หลักการและเหตุผล
(2) ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1
3

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๖

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงาน
ในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ ยังดารงอยู่ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานา
ประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย ปี 2561 ประเมินโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ
Transparency International (TI) ปี ๒๕6๑ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9๙ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑80 ประเทศ
ทั่วโลก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสาคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรร มต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุ จริตคอร์รัปชัน การไม่รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานใน
กากับให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัยและการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากร และภาคประชาสังคมมีจิตสานึก
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปท.กก.) จึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
256๐ – 256๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. 256๑ - 2564) เพี่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” และดาเนินงานตามแนวทางการสร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างกลไกป้องกันการทุจริต จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต
-๑-

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกาหนด
3) เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
4) เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
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ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์วา่ ด้วยการ
ป้องกันฯ ระยะที่ ๓

ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันฯ ระยะที่ ๓

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ
ฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาแหล่ง สินค้า
บริการการอานวยความ
สะดวกและการสร้างความ
สมดุลให้กบั การท่องเที่ยว
ไทยผ่านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกัน้ การ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็ นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
ออกกาลังกาย
กีฬาพืน้ ฐาน
และกีฬา
มวลชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริม
สนับสนุนกีฬา
เป็ นเลิศและ
กีฬาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูก้ ารทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

(CPI) ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วย
องค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบูรณาการ
การบริหาร การ
จัดการท่องเทีย่ ว
และกีฬาทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(พ.ศ. 256๑ – 256๔)
1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”
2. เป้าหมาย
1) ขับเคลื่อนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่องค์กรสีขาว ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงช่วยกันสอดส่องไม่ใ ห้เกิด
การทุจริต มีจิตสานึกในการเสียสละให้องค์กร และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2) หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 85.00 คะแนนขึ้นไป
๓) ขยายเครือข่ายและช่องทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตเมื่อสิ้นสุดแผน (ร้อยละ ๗0)
2) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน (ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๘0 คะแนน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)
๓) ช่องการทางสื่อสารในการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564

บุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และร่วมต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ

ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นการเข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติและค่านิยมทีด่ ี ไม่ยอมรับการทุจริต

ร้อยละ

-

-

๖๐

๖๕

๗๐

พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
และมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

คะแนน

๗๐

๘๐

๘5

90

๙5

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ขยายเครือข่ายและช่องทาง
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ช่องการทางสื่อสารในการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครือข่ายในการป้องกัน
การทุจริต
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-

๑

๒

๓

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
บุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์
๑) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

การปรับฐานความคิดการแยกแยะ ร้อยละของบุคลากรของ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
กก. ไม่ยอมรับการทุจริต*
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อ (ร้อยละ (๖0)
การทุจริตของบุคลากร กก.

การประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร และการปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ
๓) ประยุกต์หลักปรัชญา การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้
และศาสตร์พระราชา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต พอเพียง และการเพิ่มเติมสาระการ
เรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์
“ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และศาสตร์พระราชา

4๐,000.00

ผู้บริหารสูงสุดเป็นแบบอย่าง
ในการต่อต้านการทุจริต

-

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 80

400,000.00
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การดาเนินการ

ผลลัพธ์

จัดหลักสูตรปรับฐานความคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม
2562
ผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงาน
ประกาศเจตจานงสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2562

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทัศนคติ
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนและผลประโยชน์สว่ นรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานเฉลี่ยของหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คะแนน 8๐)
กลยุทธ์
1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

1) โครงการการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
สังกัดสามารถประเมินความเสี่ยงใน
กระบวนงาน
2) การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
๒) การพัฒนาวิเคราะห์ ๓) โครงการยกระดับพัฒนาการ
และบูรณาการระบบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและ
(Integrity and Transparency
ความโปร่งใสในการ
Assessment : ITA)
ดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานที่ได้รบั การ
อบรมมีระบบการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
น้อย ๑ กระบวนงาน

2) คะแนนเฉลี่ยประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของ
กก. (คะแนน 85)
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งบประมาณ
(บาท)

การดาเนินการ

ผลลัพธ์

๕๐,000.00

๑๐,๐๐๐.00

จัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ
และแจ้งค่าเป้าหมายให้กับ
หน่วยงานในกากับของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ออกมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

รอผลคะแนน ITA

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์
ขยายเครือข่ายและช่องทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ช่องการทางสื่อสารในการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง
กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่าย
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1) สร้างช่องทางการสื่อสารทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในการ
สอดส่องการทางานของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1) จานวนช่องทางการ
สื่อสาร ไม่น้อยกว่า
๑ ช่องทาง

๕๐,000.00
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การดาเนินการ
มีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ
เว็บไซต์ facebook line เป็นต้น

ผลลัพธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามา
สื่อสารได้ในระบบทั้ง online และ
offline

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. งบดาเนินงาน : ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓
2. โครงการ : ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
งบประมาณรวมทั้งสิ้น : XXXXบาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
บุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑) ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต โดยมุง่ เน้น
การปลูกจิตสานึกภายในบุคคล
ปรับฐานความคิดให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนและผลประโยชน์สว่ นรวม และ
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต

1) การปรับฐานความคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนและผลประโยชน์สว่ นรวม และ
ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร
กก.
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1) ร้อยละของบุคลากรของ
กก. ไม่ยอมรับการทุจริต*
(ร้อยละ ๖0)

งบประมาณ (บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.
หน่วยงาน
ในกากับ

กลยุทธ์
๒) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๓) สร้างภูมิคุ้มกัน
การทุจริต

แนวทาง/มาตรการ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังจิตสานึก
ความซื่อสัตย์
๓.1) การมีสว่ นร่วมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดยบูรณาการร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
จิตสานึกความซื่อสัตย์ ตาม
หลักการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2) สร้างวิทยากรตัวคูณ “ผู้นา
การเปลี่ยนแปลงสูส่ ังคมทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต”

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบ

การประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร และการปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

ผู้บริหารสูงสุดเป็นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริต

-

ต.ค. 62 - ศปท.กก./
ก.ย. 2563 หน่วยงาน
ในกากับ

๓.1.1) สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตร์ของพระราชา
3.1.2) อบรมหลักสูตรการต่อต้าน
การทุจริตของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
2) ร้อยละของวิทยากรตัวคูณ

184,480.-

ต.ค. 2562 ศปท.กก.
-ก.ย.
หน่วยงาน
2563
ในกากับ

.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
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184,480.-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานเฉลี่ยของหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คะแนน 85)
กลยุทธ์
1) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

1) การวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 –
2565) เพื่อนาไปสู่การกาหนด
มาตรการในการป้องกันการทุจริต
2) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการ และนา
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง/
พัฒนาการดาเนินงาน

1) โครงการการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกหน่วย
งานสังกัดสามารถประเมินความ
เสี่ยงในกระบวนงาน

๑) ทุกหน่วยงานมีบุคลากร
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และสามารถถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน

102,600.-

2) ติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรการ

2) หน่วยงานดาเนินการตาม
มาตรการที่กาหนด
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.
หน่วยงาน
ในกากับ

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

๒) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นา
ข้อเสนอแนะ/ผลการดาเนินงาน
มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

คะแนนเฉลี่ยประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
ในการดาเนินงานของ กก.
(คะแนน 85)

15,500.-

3) การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้าน
การทุจริต

จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการต่อต้าน บุคลากรมีความรู้ดา้ นการ
การทุจริต
ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณรวมทั้งสิ้น

- ๑2 -

-

118,100.-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.กก.
หน่วยงาน
ในกากับ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.
หน่วยงาน
ในกากับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต
เป้าประสงค์
ขยายเครือข่ายและช่องทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ช่องการทางสื่อสารในการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง
กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

แนวทาง/มาตรการ
1) สร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของ กก. เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารของเครือข่ายในการประสานงาน
ในการให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) สร้างช่องทางการสื่อสาร 1) จานวนช่องทางการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น ๑ ช่องทาง
ทางการในการสอดส่อง
การทางานของ กก.

-

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ศปท.กก.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-

โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
หน่วย : บาท
กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ต้องบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-Budgeting ตั้งแต่เสนอคาขอ)

ดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
ต.ค.

รวมงบประมาณ

พ.ย.
102,600

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7,750

7,750

เม.ย.
193,980

10,980

29,190

ก.ค.

ส.ค.
1,750

10,980

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างค่านิยม
ต้านโกงของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

มิ.ย.

184,480

กิจกรรมที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกัน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา

กิจกรรมที่ 3 การวางระบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบและจัดทา
มาตรการกากับและติดตามของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ค.

102,600

1,750

7,750

1,750

7,750

27,440

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้าง
คุณธรรมป้องกันการทุจริต
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ก.ย.

กิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ต้องบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-Budgeting ตั้งแต่เสนอคาขอ)

ดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

กิจกรรมที่ 6 สร้างความ
ตระหนักรู้ MOTS Watch
Dogs
กิจกรรมที่ 7 เครือข่ายบ้านรัก
คุณธรรม
กิจกรรมที่ 8 ยกระดับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่การ
ประกวดองค์กรโปร่งใสหรือ
องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมงานวัน
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กิจกรรมที่ 10 รณรงค์ไม่รับ
ของขวัญ
วิธกี าร จัดทาสื่อและรณรงค์ไม่
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

7,750

1,750

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
กิจกรรม
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
ต.ค.

กิจกรรมที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันการ
ทุจริตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา

รายละเอียด/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

เม.ย.

พ.ค.

ดาเนิน
กิจกรรม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.กก.

เป้าหมาย บุคลกรในกากับของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วิธีการ จัดการอบรมหลักสูตร 3
วัน 2 คืน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างค่านิยม
ต้านโกงของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

ดาเนิน
กิจกรรม

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย บุคลกรในกากับของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วิธีการ จัดการบรรยายและ
ศึกษาดูงาน

- 1๖ -

ศปท.กก.

กิจกรรม

รายละเอียด/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
ต.ค.

กิจกรรมที่ 3 การวางระบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบและจัดทา
มาตรการกากับและติดตามของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

ประชุม
เตรียมการ

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

√

√

√

√

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
2 รุ่น

วิเคราะห์
จัดทา
มาตรการ

ประเมิน
วิเคราะห์
ทบทวน
มาตรการ

ติดตามผล

แจ้งเวียน
มาตรการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.กก./
ทุกหน่วยงาน
ใน กก.

เป้าหมาย บุคลกรในกากับของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วิธีการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 2
รุ่นๆละ 2 วัน
ตัวชี้วัด หน่วยงานมีแผนประเมิน
ความเสีย่ ง
กิจกรรมที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ตัวชี้วัด ค่าคะแนน ITA สูงกว่า
ร้อยละ 85

รับฟัง ทา
ความเข้าใจ
การ
ประเมินปี
63 จาก
สานักงาน
ป.ป.ช.
ประชุม
หน่วยงาน
ในกากับ
แต่งตั้ง
คณะทางาน

วาง
แผนการ
ดาเนินการ
ประชุมทา
ความเข้าใจ
จัดเตรียม
เอกสาร

จัดเตรียม
เอกสาร
เตรียมเข้าสู่
ระบบ ITA
แจ้งรายชื่อ
IIT/EIT
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ปชส. ให้
IIT/EIT
ตอบแบบ
สอบถาม

นาข้อมูล
OIT เข้าสู่
ระบบ

ศปท.กก./
ทุก
หน่วยงาน
ใน สป.

กิจกรรม

รายละเอียด/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ดาเนินงาน

พ.ศ. 2562
ต.ค.

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้าง
คุณธรรมป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย บุคลากรในกากับของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วิธีการ จัดการบรรยายและ
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 6 สร้างความ
ตระหนักรู้ MOTS Watch
Dogs

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ดาเนิน
กิจกรรม

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

มิ.ย.

√

√

√

√

√

เป้าหมาย สร้างสังคม MOTS
ไม่ทนต่อการทุจริต
วิธีการ ให้ความรู้ในเรื่องการ
ทุจริต สร้างเครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และ
ร้องเรียน
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√

√

√

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.กก.

√

√

√

ศปท.กก.

กิจกรรม

รายละเอียด/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 เครือข่ายบ้านรัก
คุณธรรม
เป้าหมาย บุคลากรในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเข้าเป็น
เครือข่ายบ้านรักคุณธรรม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จัดเตรียม
เอกสาร

จัดเตรียม
เอกสาร

จัดเตรียม
เอกสาร

จัดเตรียม
เอกสาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.กก./
กพร.
หน่วยงาน
ในกากับ

วิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสลับกัน
เป็นเจ้าภาพ
กิจกรรมที่ 8 ยกระดับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่การ
ประกวดองค์กรโปร่งใสหรือ
องค์กรคุณธรรม

ขออนุมัติ
โครงการ/
กิจกรรม

√

จัดเตรียม
เอกสาร

ศปท.กก.

9 กันยายน
องค์กร
ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

ทุกหน่วยงาน
ในกากับ

เป้าหมาย สป.กก. เข้าร่วมการ
ประกวดองค์กรโปร่งใสหรือ
องค์กรคุณธรรม
วิธีการ ประชุมเตรียมการ
จัดเตรียมเอกสาร และจัดทา
เอกสารส่งประเมิน
กิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมงานวัน
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม
สานักงาน
ป.ป.ช.
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รายละเอียด/ขั้นตอนการดาเนินงาน

กิจกรรม
พ.ศ. 2562

ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 รณรงค์ไม่รับ
ของขวัญ

พ.ศ. 2563

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

√

√

ช่วงเทศกาล
ปีใหม่

√

√

√

√

√

√

√

√

√

วิธกี าร จัดทาสื่อและรณรงค์ไม่
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
ในกากับ

