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กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ในฐำนะหน่วยงำนส ำคัญของรัฐหน่วยหนึ่ง      

ได้ถือเป็นภำรกิจส ำคัญท่ีต้องมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้ประสบผลส ำเร็จ       
เพื่อร่วมสร้ำงบุคลำกรท่ีมีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อกำรทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อสนองนโยบำย     
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของชำติ จึงได้จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ        
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ      
ในกำรขับเคล่ือนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ กอ.รมน.  

 ในกำรจัดท ำแผนครั้งนี้ ได้มีกำรศึกษำวิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ชำติ (ด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ), แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ, แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ,
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ ในส่วนยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ         
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ ในส่วนเป้ำหมำยท่ีให้หน่วยงำนภำครัฐมีระบบกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและประชำชน
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีมีตัวช้ีวัด คือ ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย   
และระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึง ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ท่ีต้องกำรให้ประเทศไทยใสสะอำด ไทยท้ังชำติ        
ต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ตลอดจนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ กอ.รมน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลกำรประเมิน ITA  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวำงแผนและก ำหนดเป็นโครงกำร/กิจกรรม 
เพื่อให้การขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความชัดเจน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
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หลักการและเหตุผล          ๑ 

วัตถุประสงค์           ๔ 

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร            ๔ 

ปัญหา ความท้าทายในการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.  ๖ 

แนวโน้มของปัญหาในอนาคต และผลกระทบอาจจะท่ีเกิดขึ้น     ๗  

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.                 ๘ 

แผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             ๑๐ 

การติดตามและประเมินผล                 ๑๒ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต            ๑๓ 
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบัน นอกจากรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญแล้ว ยังได้
ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน    
อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล ยังพบว่าบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ ได้ถูกก าหนดเป็นสาระส าคัญในแผนส าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ   
อย่างส้ินเชิง และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบั ติการและแผนงบประมาณ  และในการประเมินผล             
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีหากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี 
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่าย หรือจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) : มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับ      
การปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหม าะสมกับบริบท     
สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย คือ การป้องกัน   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริต       

 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการพัฒนาและให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ พร้อมท้ังให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียน และให้ประชาชนได้รับบริการด้านความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ท้ังนี้เป้าหมายส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อส้ินสุดแผน 
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 ๔. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ : ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้ก ากับและปฏิบัติ
นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ  โดยพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบต่อ    
ความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง   
ท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนท่ี ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนัก
ต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น ท้ังนี้ จากการพิจารณา
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ  ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความไม่เช่ือมั่น            
ในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม โดยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม 
ซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจายอ านาจมากขึ้น แต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจท่ีส่วนกลาง เป็นข้อจ ากัด
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐท่ี
ขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็
ยอมรับกระบวนการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม 

 ๕. ระบบราชการ 4.0 : ก าหนดให้ระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี การพัฒนาระบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 มีองค์ประกอบ 3 ประการ ประกอบด้วย  
1) ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย คือ
มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันเวลา  

  ในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลและรองรับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนโดยแท้จริงนั้น ต้อง
อาศัยคุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอก 
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 2) ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้าง
คุณค่า 3) แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่ือมโยงการท างานเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ เบ็ดเสร็จใน จุด
เดียว 4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ วางแผนยุทธศาสตร์ 
และการตัดสินใจในการท างาน 5) ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและ
ในลักษณะเครือข่าย 6) ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทันเวลา มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงท้ังในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 7) เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอน
ภารกิจให้เอกชนไปด าเนินการแทนได้ 8) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการท างานท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 9) บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตัวเองสู่องค์กรท่ี
ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานท่ีดี 10)ให้ความส าคัญกับบุคลากรดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง พัฒนา          
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับการเปล่ียนแปลงด้าน
บุคลากร 

 ๖. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) :  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บท ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมี
เป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
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ในช่วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๕ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน โดยประกอบด้วย 
๒ แผนย่อย คือ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  

 ๗. ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) : จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี       
ท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรอ านวยการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ จ านวน ๑๗ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี  
หรือรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มี เลขาธิการ กอ.รมน. ร่วมเป็นกรรมการ และมี เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีโดยสรุป คือ เสนอแนะแนวทางและ
มาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรี ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้  
การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions Index : CPI) อ านวยการและประสานการปฏิบัติ     
การเร่งรัด ติดตาม ก ากับแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อบู รณาการการท างานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับเรื ่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี ่ยวกับการการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเร่งรัดผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่
ประชาชนโดยเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 ๘. ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : กอ.รมน. ได้วางยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ดังนี้  
 ๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและเสริมการปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

        ๘.๑.๑ เป้าประสงค์ท่ี 4 มีการพัฒนาระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ระดับ
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ  

                 ๑) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
                  ๒) กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบทบาท

และภารกิจและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
   ๘.๑.๒ เป้าประสงค์ท่ี 5 มีการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ระดับความส าเร็จของการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร 2) จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
          ๑) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           ๒) กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
          ๓) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) 
    ๘.๑.๓ เป้าประสงค์ท่ี 6 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตัวช้ีวัดได้แก่ 

ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
          กลยุทธ์ พัฒนาและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุน  

การปฏิบัติงานในทุกด้าน 1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ 2) ระดับ
ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ๘.๑.๔ เป้าประสงค์ท่ี 7 พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก ตัวช้ีวัดได้แก่ 1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ 2) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 

   กลยุทธ์ 1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
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๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร ตัวช้ีวัดได้แก่ ระดับ

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
   กลยุทธ์ 1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของ กอ.รมน. ให้มีความเหมาะสมและทัน

ต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และ 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์  สถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย  
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะก าหนดทิศทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นนโยบายส าคัญและเป็นประเด็นหลัก โดยมีการก าหนดท้ังใน        
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองประเทศ เพื่อให้เห็น
ถึงความจริงจัง และจริงใจ ท่ีจะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ 
หมดส้ินไปในอนาคต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของภาครัฐ เพื่อให้          
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ท้ังในระดับชาติ จนถึง
แนวทางในการผลักดันให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้น าเอายุทธศาสตร์ชาติฯ ไปปรับใช้เป็นแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับได้ว่าเป็นความท้าทายส าคัญท่ีส่วนราชการ
จะต้องเร่งปรับตัวและมีกลไกรองรับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมรับกับบริบทดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน. ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐาน กลไก และแนวทางป้องกันและปราบปรามทุจริตใน กอ.รมน. 
๓. เพื่อจัดท าระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน กอ.รมน. ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
หรือ ผอ.รมน. โดยมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักใน           
การบูรณาการ อ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์       
ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีหรือกลุ่มบุคคลท่ีก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ท าลาย หรือ
ท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อเกิดความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษา         
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน” 

๑. พันธกิจ  
  ๑.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน  

ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

 ๑.๒ ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ๑.๓ ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังด าเนินการอื่นตามท่ี
กฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่ อเป็น
หลักประกันความเช่ือมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ 
 ๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคล่ือน   

การปฏิบัติท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

 2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกอบด้วย 5 ประเด็น  ด ังนี้ 

 ๒.๑ บูรณาการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและเสริมการปฏิบัติในการรักษา     
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 ๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อ    
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 ๒.๓ เสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ๒.5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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                                โครงสร้างการจัดของ กอ.รมน. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ปัญหา ความท้าทายในการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน. 
 1. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perception Index) รายงานผลการจัด
อันดับค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยในอดีตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ยังอยู่ใน
ระดับท่ีน่าเป็นห่วง นั่นคืออยู่ท่ีระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดท่ี
สามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับท่ีสูง และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างน่าเป็นห่วง และท าให้เห็นถึงการด าเนินการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าไทยจะมีความพยายามท่ีจะก าหนดและใช้มาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

เลขาธิการ กอ.รมน. (เสธ ทบ.) รองเลขาธิการ กอ.รมน. 

ส านักงานเลขานุการ 

ส านักบริหารงาน
บุคคล 

ส านักงบประมาณ
และการเงิน 

ศูนย์ดิจิตอลเพื่อความมั่นคง 

รอง ผอ.รมน. (ผบ.ทบ.) 

ผอ.รมน. (นายกรัฐมนตรี) 

ส านักพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ส านักการข่าว ส านักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ 

ส านักกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน 

ส านักจเร ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักส่งก าลัง
บ ารุง 

ศปป.1 
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงของรัฐ 

ศปป.2 
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม 

ศปป.3 
กลุ่มงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงแบบ
พิเศษ 

ศปป.4 
กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางทรัพยากร ธรรมชาติ 
พลังงานและอาหาร 

ศปป.5 
กลุ่มงานเสริมสร้างความ
มั่นคงเฉพาะพื้นที ่

ศูนย์อ านวยการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่จัดต้ังขึ้นตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ 

กอ.รมน. ภาค 1-4 

กอ.รมน.จังหวัด/กทม. 

ภาค 

จังหวัด 

ศูนย์การศึกษาและ
วิทยาการด้านความมั่นคง 

ส านักบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
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(Transparency International) เปิดเผยดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันจาก 180 ประเทศท่ัวโลกได้เผยผลการจัด
อันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันในภาครัฐของหลายประเทศท่ัวโลกประจ าปี  2019 (CORRUPTION 
PERCEPTIONS INDEX 2019) โดยส าหรับประเทศไทยพบอยู่ในอันดับท่ี 101 จากท้ังหมด 180 ประเทศ      
ท่ัวโลก ประเทศไทยได้คะแนน 36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งพบว่าไม่ต่างจากการจัดอันดับในปี 2018  
ท่ีพบว่าไทยก็ได้ 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ท่ีพบว่ามีการเปล่ียนแปลงจากการจัดอันดับครั้งก่อนคือ เมื่อปี 2018 
ไทยเคยถูกจัดอันดับท่ี 99 โดยในปีนี้ลดลงสองอันดับมาอยู่ท่ี 101  

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
256๕) ท่ีหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เปนการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ    
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแตการบริหารงานของผูบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ าหนาท่ีภายใน         
หนวยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีมี
ความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน       
หนวยงานท่ีมุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการทุจริต 
และการปองกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมี
ความส าคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล    
ท่ีหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ีของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยรัฐมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ได้น าผลการประเมินและแนวทางไปพัฒนาเพื่อยกระดับในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน ยังเป็นการป้องกันใน
ประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียงหรือเป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์   

 3. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ กอ.รมน. ในการประเมินผลคะแนนดังกล่าว     
กอ.รมน. ยังจัดอยู่ในกลุ่มของส่วนราชการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากยังไม่มีการพัฒนาการปฏิบัติราชการ     
ให้ถูกต้องตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจาก
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับหลักประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ           
และหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนั้น หากองค์กรมีสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มีผลงานเป็นท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม      
มีการบริการท่ีเป็นเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธา ภาพขององค์กรท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล
อื่นย่อมเป็นภาพเป็นท่ีดี น่าเช่ือถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย  

แนวโน้มของปัญหาในอนาคต และผลกระทบอาจจะที่เกิดข้ึน 
ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน ายุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์    
ด้านต่าง ๆ รวมท้ังแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ และการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีหากประเมินผลแล้วพบว่าหน่วยงานใด
ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจเสนอรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดท า
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งบประมาณรายจ่าย หรือจัดสรรทรัพยากรส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้  ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานด้าน        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติและสามารถวัดผลได้จริง 

1. ในระดับประเทศ การท่ีประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่มาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
จะท าให้ภาพลักษณ์ของไทย ถูกลดความน่าเช่ือถือในสายตาชาวโลก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ  

2. ผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ กอ.รมน. เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ก าหนด
เป็นนโยบายให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีข้อก าหนดไว้ว่า หากพบว่า
หน่วยงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ได้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้น ๆ สามารถน าเสนอ
รายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น เพื่อเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรส าหรับหน่วยงานนั้น ๆ  

3. ภาพลักษณ์ต่อการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนอื่นอันเป็นภารกิจหลัก
ของ กอ.รมน. ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การมีภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี ย่อมน ามาซึ่งความได้เปรียบในการ
เป็นท่ียอมรับและได้รับการไว้วางใจ หรือกล่าวได้ว่า การมีภาพลักษณ์องค์กรท่ี ดีเป็นส่ิงสะท้อนประสิทธิภาพ      
ในทุก ๆ ด้านขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงตัวตนขององค์กรให้ผู้อื่นเห็น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด         
ท่ีทุกองค์กรพึงปรารถนา 

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ซึ่งอยู่ในกลุ่มท่ี 10 ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐอื่น ๆ จ านวน 19 หน่วย ได้คะแนนประเมินในภาพรวม ร้อยละ 
73.17 ในระดับ C อยู่ในล าดับท่ี 15 จาก 19 หน่วยงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีได้ร้อยละ 
80.01  

 

ปีงบประมาณ ผลคะแนน ITA 
2562 80.01 
2563 73.17 

 
โดยมีข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. (ผู้ประเมิน) ดังนี้ 
 1. ผลคะแนนการประเมิน กอ.รมน. จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)         
จ านวนท้ังส้ิน 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักอย่างชัดเจน  
 ส่วนแบบวัดท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85 ) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  
 2. การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ExternaI Integrity Transparency /EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ 
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ       
กอ.รมน. ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน การให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง       
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และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย     
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอดจน        
การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

 3. กอ.รมน. มีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการด าเนินการ ดังนี้  
 ๓.1 การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป และการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ท้ังนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

๓.2 การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา    
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทาง   
การปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ีส าคัญ ต้องมี   
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กอ.รมน. ได้น าข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช. และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 มาวิเคราะห์และจัดท าเป็น
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าเป้าประสงค์จากแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการแล้วตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร 5101/224 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 63 
มาด าเนินการต่อเนื่อง และก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

เป้ าป ระสงค์ ที่  1 
เพื่อพัฒนา กอ.รมน. 
ให้ เ ป็ น อง ค์กร ท่ี มี
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้ 

 

1. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
แก้ ไ ข เรื่ องร้ องเรี ยน 
ติดตามเรื่องการร้องเรียน
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการ 
2. ระดับความส าเร็จ
ใ น ก า ร จั ดท า ก ล ไ ก
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

1. การจัดท าระบบ
รับเรื่องร้องเรียน  
2. จัดให้มีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. จัดท ากลไกป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. โครงการจัดท าและพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน กอ.รมน.  

2. การขับเคล่ือนการด าเนินงานของ ศปท.กอ.รมน.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน.  

4. การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์ กอ.รมน. 

1,047,000 
 
- 
 

1,500,000 
 
- 
 

 ต.ค.63-ธ.ค.63 
 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
ศดม.กอ.รมน. 
 
ศดม.กอ.รมน. 
 

เป้ าป ระสงค์ ที่  2 
เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนัก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมการรับรู้ และ
สร้ างเสริ มวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้กับเจ้าหน้าท่ี 
กอ.รมน. 

1. เ สริ มสร้ า งอ ง ค์
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
แ ล ะ ป้ อ ง กั น ผ ล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.  โครงการอบรมจริยธรรม กอ.รมน.          
 
 

479,500 
 

75,000 

 ต.ค.63-ม.ค.64 
 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 

 

สจร.กอ.รมน. 
 
สบค.กอ.รมน. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

 ๒ .  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธร รมอง ค์ก ร
ด้วยการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้ปฏิบัติงานใน       
กอ.รมน. 

 
 
 
 
 
 

เป้ าป 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
บริหารงานภายใน
องค์กร 
 

ระดับความส าเร็ จใน
การด าเนินการพัฒนา
ระบบคุณธรรมในการ
บริ ห า ร ง าน ภ าย ใน
องค์กร 

การก าหนดแนวทาง
ในการด า เนิ นการ
พัฒนาระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสของ 
กอ.รมน.  
 

1. การประกาศเจตจ านง สุจริตของ ผู้บริ หาร       
กอ.รมน.  

2. การแต่ง ต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ประเมิน ITA ของ กอ.รมน. 

3. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และ
ประชาสัมพันธ์ให้ นขต. รับทราบโดยท่ัวถึง 

4. การ จัดประ ชุม เพื่ อก ากั บและ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  

5. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต     
กอ.รมน. 

6. การแต่งต้ังอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
- 

ภายใน ต.ค. 63 
 
ภายใน ต.ค. 63 
 
 
ภายใน ธ.ค. 63 
 
 
ทุกเดือน 
 
 
ต.ค.63 -ม.ค.
64 
ภายใน พ.ย. 63 
 

สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
ศดม.กอ.รมน. 
แ ล ะ  ส จ ร . 
กอ.รมน. 
สจร.กอ.รมน. 
 
 
สจร.กอ.รมน. 
 
สจร.กอ.รมน. 
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การติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ให้มีทัศนคติและค่านิยมใน      
การต่อต้านการทุจริต และพัฒนากลไกการด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการการทำงานท้ังหน่วยงานในและภายนอก รวมท้ังการมีส่วนร่วม   
ของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในการติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของแผนดังกล่าว จะใช้กลไกในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการด าเนินงานของ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) ตามค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๖๘๔/๒๕๖๓               
ลงวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๖๓ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดตาม ก ากับและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการตามแผนป้องกัน
การทุจริตของ กอ.รมน. รวมท้ังรับทราบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ  ๆ ท้ังจากรายงาน
ความก้าวหน้าและการน าเสนอผลการด าเนินงานในท่ีประชุม และรายงานให้ เลขาธิการ กอ.รมน. รับทราบ โดยมี
แบบการรายงานและติดตามประเมินผล ดังนี้ 
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แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ   6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)      12 เดือน (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 
 

เป้าประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค 

เป้าประสงค์ท่ี 1  
เพื่อพัฒนา กอ.รมน. ให้เป็น
อ ง ค์ก ร ท่ี มี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้ 
 

    

เป้าประสงค์ท่ี 2  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

    

เป้าประสงค์ท่ี 3  
เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานภายในองค์กร 
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