รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บก.ทท. ได้ดําเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยยึดถือตามร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กห. และหน่วยงานในกํากับของ กห.
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ บรรจุ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตามแนวความคิ ด แยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด กห.
- กพ.ทหาร ได้บรรจุวิชาเกี่ยวกับการสร้างอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในระเบียบวินัย
ข้ อบั งคั บ กฎหมาย เพื่ อให้ บุ คลากรของหน่ วยเกิ ดความสํ านึ กในหน้ าที่ และการปฏิ บั ติ งานด้ วยความโปร่ งใส
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ กพ.ทหาร เปิดหลักสูตร เช่น
ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้จัดการฝึกอบรมนายทหารชัน้ นายพล และการฝึกอบรมของส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น คู่มือการฝึกพระราชทาน เป็นประจําทุกเดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ.๖๓

การฝึกอบรมข้าราชการระดับต่ํากว่าชัน้ สัญญาบัตรซึง่ ทําการฝึกในทุกวันอังคารเป็นประจําทุกสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓

/๑.๑.๑ สจร.ทหาร ...

-๒๑.๑.๑ สจร.ทหาร ดําเนินการจัดอบรมกําลังพล เรื่อง การสร้างจิตสํานึกและภูมิคุ้มกัน
ด้วยบทเรียนคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค.๖๓
๑.๑.๒ สปช.ทหาร มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ การจั ดอบรมให้ ความรู้ ภายใน บก.ทท. รู ปแบบการป้ องกั นการทุ จ ริ ตตามแนวคิ ดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒.๑ สจร.ทหาร ดําเนินการปรับปรุงคู่มือการดําเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒.๒ ศปร. ได้จัดการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กําลังพล ศปร. ทุกระดับ กําลังพล ศปร. ร้อยละ ๙๐ ได้รับความรู้มีความเข้าใจในรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒.๓ นทพ. จัดให้มีการอบรมกําลังพลของทุกภาคส่วน โดยชุดแนะนําความรู้ของ กกพ.
บก.นทพ. และวิท ยากรผู้ ท รงคุณ วุฒิ และ นขต.นทพ. จั ด ให้ มีก ารอบรมกํา ลัง พลของแต่ล ะส่ ว นราชการ
ตามความเหมาะสม และจัดการอบรมให้ความรู้เมื่อมีการรวมแถวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง สจร.ทหาร ได้จัดชุด
แนะนํ า ความรู้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง สนภ.๑-๕ นทพ. ในห้ ว ง มิ . ย.๖๓-ก.ค.๖๓
ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการ ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มิให้มีการเรียกหรือรับผลประโยชน์ ตระหนักถึงบทลงโทษ คือ ปลดออกจากราชการ และผลกระทบที่ได้รับจากการทุจริต

๑.๒.๔ สบ.ทหาร กําหนดให้มีการบรรยายพิเศษไว้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหาร
สัญญาบัตรสายวิทยาการสารบรรณ บก.ทท. รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ มิ.ย.-๒๕ ก.ย. ๖๓)
หัวข้อ “รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ป.ป.ช. ผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความ
เข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยสามารถนําแนวความคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

/๑.๒.๕. กง.ทหาร ...

-๓๑.๒.๕ กง.ทหาร มีการบรรจุเนื้อหาวิชาการทุจริตศึกษาในหลักสูตรนายทหารการเงิ น
ชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑ มีการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนายทหารการเงิน
ชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓
๑.๒.๖ ผท.ทหาร จั ด การบรรยายเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตาม
แนวความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตตามแนวความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาทุกคน
๑.๒.๗ วปอ.สปท. ได้ รั บ ความรู้ ใ นเรื่ อ งรู ป แบบการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และเรื่ อ งการมี
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูง
๑.๒.๘ วสท.สปท. นศ.วสท. จํานวน ๘๙ คนได้รับทราบถึงแนวทางและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริตรวมถึงความแตกต่างของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ร้อยละ ๑๐๐ ของ นศ.วสท. ได้รับการอบรม
มีความรู้ แ ละความเข้ า ใจรูปแบบการป้องกั นการทุจริตตามแนวคิ ดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒.๙ สจว.สปท. นักศึ กษา สจว.สปท. มีความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต นักศึกษา สจว.สปท.
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒.๑๐ สศท.สปท. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบุคลากรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ การอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน, แนวทาง
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑.๓.๑ สจร.ทหาร จัดกําลังพลเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์
สถานแห่งชาติ (รักชาติเฟสติวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ภายใต้หยุดคิด สืบสานวัฒนธรรม รักษา
ผืนแผ่นดิน ต่อยอดพระราชปณิธาน ณ อนุสรณ์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ได้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน ของ สจร.ทหาร
๑.๓.๒ ศปร. ได้ จั ด อบรมแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต โดยมีกําลังพล ศปร. ร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการอบรมทําให้กําลังพลมีการรับรู้ถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามเกณฑ์ และองค์กรมีมาตรการรวมทั้งแนวทางในการบริหารงานด้านความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓.๓ สปช.ทหาร ข้าราชการทุกระดับมีความรู้และมีความเข้าใจในรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีการบรรจุความรู้เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรทุกหลักสูตรของ สปช.ทหาร
๑.๓.๔ นทพ. กําลังพลในสังกัด นทพ. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการ
ทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน, แนวทางการดําเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ข้าราชการในสังกัด นทพ.
ทุกระดับ ร้อยละ ๘๐ (ประเมินผลจากแบบสํารวจ) กําลังพลสามารถนําแนวความคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม นทพ. มีโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ และกลุ่มอาชีพที่หน่วยฯ
/ให้การสนับสนุน...

-๔ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกําลังพลของหน่วยและประชาชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ
“การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม และโครงการ
เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรกร จํานวน ๒๕ ราย ของ นพค.๔๒
สนภ.๔ นทพ. ฯลฯ จั ด ให้ มี ก ารอบรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการประชุ ม
ประจํ า เดื อ น โดยมี กํ า ลั ง พลเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ร้ อ ยละ ๙๐ ส่ ว นราชการใน นทพ. มี โ ครงการเกี่ ย วกั บ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่กําลังพลและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ เช่น “โครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด
๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คืนคุณแผ่นดิน) ดําเนินการ
วางแผนงานเทคโนโลยีทางการเกษตร, โครงการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดําริ
ต้านภัยโควิด-๑๙ ฯลฯ โดยมีวิทยากรของหน่วยให้ความรู้แก่กําลังพลและประชาชนทั่วไปในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้กําลังพลและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดโครงการ
“สินค้าธงน้ําเงิน” จําหน่ายสินค้าจากผลผลิตศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในราคาถูกให้แก่กําลังพลและ
ประชาชนทั่วไปในราคาต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

๑.๓.๕ สบ.ทหาร จัดให้มีการชี้แจงให้ความรู้แก่กําลังพลเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ในที่ ป ระชุ ม นขต.สบ.ทหาร เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ นครั้ ง ละ ๑ หั ว ข้ อ โดยแบ่ ง เป็ น หั ว ข้ อ สํ า คั ญ ดั ง นี้
ความหมายรู ป แบบของผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น การขั ด กั น ของผลประโยชน์ ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
ผลกระทบอันเกิดจากการทุจริต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดําเนินการ ทําให้กําลังพลมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการป้องกันการทุจริต มากยิ่งขึ้น
๑.๓.๖ สบ.ทหาร จัดให้มีการอบรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการประชุม นขต.สบ.ทหาร ประจําเดือนโดยมีกําลังพลเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ ๙๕
๑.๓.๗ กง.ทหาร มีการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนายทหาร
การเงินชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒
/๑.๓.๘ ผท.ทหาร...

-๕๑.๓.๘ ผท.ทหาร กําลังพลในสังกัด ผท.ทหาร ทุกระดับได้รับความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวความคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมทุกคน
เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๓ กําลังพล ผท.ทหาร ได้เยี่ยมชมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมีวิทยากร
บรรยายให้ความรู้การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รร.แผนที่ ผท.ทหาร ได้สอดแทรกความรู้
ในความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในชั่วโมงการเรียนการสอน
๑.๓.๙ ยบ.ทหาร กําลงพลได้รับความรู้ความเข้าใจของการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๓.๑๐ ชด.ทหาร จัดกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๗
ตั้งแต่ ๕ มี.ค.-๓ เม.ย.๖๓
๑.๓.๑๑ สจว.สปท. ข้าราชการ สจว.สปท. และนักศึกษา สจว.สปท. สนใจดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา สจว.สปท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต นขต.สจว.ฯ ดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓.๑๒ ศศย.สปท. กําลังพลร้อยละ ๙๕ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดจนเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันการทุจริต
๑.๓.๑๓ สศท.สปท. เป็นหน่วยงานที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๔ จัดการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๔.๑ สจร.ทหาร ได้ ดํ า เนิ น การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ม.ค.๖๓
โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการใน บก.ทท. เข้าร่วมฯ (ดําเนินการแล้วในรอบ ๖ เดือน)
๑.๔.๒ ศปร. ได้อบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ศปร. ในวั น ที่ มี ก ารรวมแถวประจํ า สั ป ดาห์ มี กํ า ลั ง พล ศปร. ทุ ก นายเข้ า ร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยการป้ อ งกั น
และต่อต้านทุจริตของ ศปร. โดยกําลังพล ศปร. ทุกนาย ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ
๑.๔.๓ สปช.ทหาร ข้ า ราชการ สปช.ทหาร เข้ า ร่ ว มสั ม มนาหรื อ อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ สจร.ทหาร
๑.๔.๔ นทพ. จั ด ชุ ด ให้ ค วามรู้ แ ก่ กํ า ลั ง พล ของหน่ ว ยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ที่ตั้งสํานักงานภาคของทุกหน่วย ในห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค.๖๓
โดยมีกําลังพลของหน่วยเข้ารับฟัง หน่วยละ ๑๐๐ นาย จัดบรรยายให้ความรู้แก่กําลังพล เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นราชการใน นทพ.
มีช่องทางให้กําลังพลติดต่อสืบค้นข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต์ของทุกส่วนราชการ
ในสังกัด นทพ.
๑.๔.๕ ผท.ทหาร เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผท.ทหาร ได้บรรยายให้ความรู้แก่กําลังพลจํานวน
๒๔๐ คน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ รร.รีเจ้นท์ จว.พ.ร.
๑.๔.๖ สจว.สปท. ข้าราชการ สจว.สปท. ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น
/๑.๕ การอบรมศีลธรรม ...

-๖๑.๕ การอบรมศีลธรรม ฟังธรรมประจําเดือน

กพ.ทหาร จัดการบรรยายธรรมประจําเดือนให้กับกําลังพลสังกัด บก.ทท. ในภาพรวมเป็นประจําทุกเดือน
๑.๕.๑ สจร.ทหาร ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมศีลธรรม ประจําเดือน ทุกเดือน
๑.๕.๒ ศปร. ได้มีการอบรมศีลธรรมฟังธรรมเทศนาเป็นประจําทุกเดือน โดยมีกําลังพล
ศปร. เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ และได้กําหนดหัวข้อการอบรมเรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์
ทับซ้อน, แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้กําลังพลมีความเข้าใจและสามารถ
นําแนวความคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๑.๕.๓ สปช.ทหาร ข้าราชการร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรมศีลธรรม ฟังธรรมเทศนาเป็น
ประจําทุกเดือน
๑.๕.๔ นทพ. กํ า ลั ง พลสั ง กั ด บก.ทท. จํ า นวน ๓๐๐ นาย เข้ า รั บ การอบรมศี ล ธรรม
ฟังธรรมเทศนาเป็นประจําทุกเดือน ณ ศูนย์การประชุมสัมมนา บก.ทท. กําลังพลสังกัด นทพ. เข้าร่วมฟังธรรม
เทศนาเป็นประจําทุกเดือน โดยมีกําลังพลหมุนเวียนเข้ารับฟังการอบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๕.๕ สบ.ทหาร จัดให้มีการเผยแพร่บทความแนวความคิดทางธรรมให้กับ นขต.สบ.ทหาร
นําไปแจกจ่ายแก่กําลังพล และติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นประจําทุกเดือน (โดยงดจัดการอบรมศีลธรรม
ประจํ า เดื อ น เนื่ อ งจากปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019)
จากการตรวจสอบพบว่ากําลังพลส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป) มีความรู้ความเข้าใจในศีลธรรมคุณธรรม
และจริยธรรม
๑.๕.๖ กง.ทหาร จัดกําลังพลของ กง.ทหาร เข้าฟังธรรม เดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕.๗ ผท.ทหาร กําลังพล ผท.ทหาร ทุกคนเข้ารับการอบรมศีลธรรมฟังธรรมเทศนา
๑.๕.๘ ยบ.ทหาร กําลังพลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม
๑.๕.๙ ชด.ทหาร จั ด กํ า ลั ง พลเข้ ารั บ ฟั ง ธรรมเทศนา เมื่ อ ๒๕ ต.ค.๖๒, ๒๘ พ.ย.๖๒,
๒๖ ธ.ค.๖๒, ๓๐ ม.ค.๖๓ และ ๒๗ ก.พ.๖๓
๑.๕.๑๐ วปอ.สปท. กําลังพลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม
๑.๕.๑๑ สจว.สปท. ข้าราชการ สจว.สปท. ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น
/๑.๕.๑๒ ศศย.สปท. ...

-๗๑.๕.๑๒ ศศย.สปท. กําลังพลร้อยละ ๙๕ ได้รับการขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักพุทธศาสนา
๑.๕.๑๓ สศท.สปท. เป็นหน่วยงานที่มีกําลังพลมีคุณธรรม จริยธรรม
๑.๖ การฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างความเข้ าใจทิ ศทางของกองทั พ และปลู กฝั งค่ านิ ยมหลั ก บก.ทท.
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๖.๑ สจร.ทหาร ได้อบรมกําลังพลทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ในการปฏิบัติตน เรื่อง
การแต่งกาย ให้แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง และให้ค่านิยมหลัก สจร.ทหาร
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาปรับใช้ในการทํางานและในชีวิตประจําวัน
๑.๖.๒ ศปร. ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับกําลังพล ศปร. ในวันที่มีการรวมแถว
ประจําสัปดาห์ ทําให้กําลังพล ศปร. ทุกนาย (ร้อยละ ๑๐๐) มีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ ค่านิยมหลัก
บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๖.๓ สบ.ทหาร จัดให้มีการอบรมชี้แจงในการประชุม นขต.สบ.ทหาร เป็นประจําทุกเดือน
เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่านิยมหลักของ บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ ซึ่งส่งผลให้กําลังพลของ สบ.ทหาร ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
๑.๖.๔ ผท.ทหาร กําลังพลในสังกัด ผท.ทหาร ทุกคนมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ
ค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กําลังพลได้รับความรู้และมีความเข้าใจทิศทาง
ของกองทัพ และปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๖.๕ วปอ.สปท. กําลังพลได้รับความรู้และความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑.๖.๔ สจว.สปท. ข้ า ราชการ สจว.สปท. มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งค่ า นิ ย มหลั ก ของ บก.ทท.
และค่านิยมหลักของคนไทย และนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
๑.๖.๕ นทพ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยม ๑๒ ประการตามนโยบาย ผบ.ทสส.
ด้านกําลังพล โดยจัดทําป้ายค่านิยม ๑๒ ประการ ติดบริเวณด้านหน้าอาคาร บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
และจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

/๑.๗ ประสาน...

-๘๑.๗ ประสานความร่วมมือ ป.ป.ท., ป.ป.ช. และสร้า งความร่ว มมือ ในการปฏิบัติง านร่ว มกัน
ระหว่าง สป., บก.ทท. และเหล่าทัพ
๑.๗.๑ นทพ. ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักประจําของสํานักงาน ป.ป.ท. ให้หน่วยงานในสังกัด นทพ. ทราบ
ตามที่ สปท. แจ้งขอความร่วมมือ และในทุกครั้งที่มีการประสานขอความร่วมมือ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๒.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๑.๑ สจร.ทหาร ได้ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ สจร.ทหาร เพื่อพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ สจร.ทหาร มีการ
ปิดประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
๒.๑.๒ ศปร. ได้นําหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก มาใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบายของหน่วย และทุกส่วนราชการใน ศปร. ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๒.๑.๓ นทพ. จัดการประชุมประจําเดือน มอบนโยบาย/ชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย โดยให้ นขต.นทพ.
นําหลักการดังกล่าวไปดําเนินการในการบริหารจัดการภายในหน่วย มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกําลังพลภายในหน่วย และผู้มาขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
มีความเป็นธรรม มีความร่วมมือ/ส่งเสริมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก และให้การสนับสนุนช่วยเหลือราษฎร
ในพื้นที่ เช่น โครงการ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ําใจ” เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จําเป็นแก่ประชาชนทั่วไป จากการที่
หน่วยได้มีการเน้นย้ําให้กําลังพลยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ทําให้การบริหารงานภายในหน่วย
ประสบความสําเร็จ มีผลการปฏิบัติราชการของหน่วยโดย สจร.ทหาร ให้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หน่วยมีการจัดประกวดผลงาน
ของแต่ละส่วนราชการและมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล

/๒.๑.๔ สบ.ทหาร...

-๙๒.๑.๔ สบ.ทหาร จัดการประชุมมอบนโยบาย/ชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ของหน่ ว ยเป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โดยให้
หน.นขต.สบ.ทหาร นําหลักการดังกล่าวไปดําเนินการในการบริหารจัดการภายในหน่วย ผลการดําเนินการ
หน่วยมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกําลังพลภายในหน่วย
และผู้มาขอใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นธรรม จากการที่หน่วยได้มีการเน้นย้ําให้กําลังพลยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ทําให้การบริหารงานภายในหน่วยประสบความสําเร็จ มีผลการตรวจการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยโดย สจร.ทหาร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๐)
๒.๑.๕ กง.ทหาร การตรวจสอบงานด้านงบประมาณ, ด้านการเงิน, ด้านการบัญชี, ด้านการพัสดุ
และทรัพย์สินใบสําคัญจ่าย, ตรวจสอบเงินสวัสดิการต่าง ๆ และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจสอบภายใน กง.ทหาร นําเรียน จก.กง.ทหาร ทุกเดือน
๒.๑.๖ ผท.ทหาร ได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนด ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ใส่ใจในหลักธรรมาภิบาล
๒.๑.๗ วปอ.สปท. กําลังพลได้รับความรู้ความเข้าใจของการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๑.๘ สจว.สปท. นั ก ศึ ก ษา สจว.สปท. และกํ า ลั ง พล สจว.สปท. มี ค วามพึ ง พอใจใน
นโยบายต่าง ๆ ที่หน่วยได้กําหนดขึ้นมา
๒.๒ การพิจารณากระบวนการ ร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสยุติธรรม
๒.๒.๑ ศปร. ได้ดําเนินการแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ของหน่วยให้มีความโปร่งใส
ยุติธรรม หน่วยงานด้านการตรวจสอบของ ศปร. ได้แก้ไข กฎ ระเบียบ คําสั่ง ของหน่วยให้มีความทันสมัย
เพื่อยับยั้งการทุจริตทําให้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและเกิดความโปร่งใสยุติธรรม
๒.๒.๒ สปช.ทหาร สามารถดําเนินงานจัดทําสัญญา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่มีการ
แก้ไขหรือยกร่างใหม่ ได้ถูกต้องเป็นไปตามที่ราชการกําหนด อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
๒.๒.๓ นทพ. การพิจารณาปรับย้ายกําลังพลและการพิจารณาบําเหน็จ วาระ เม.ย.๖๓
ดําเนินการโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการของหน่วยด้วยความโปร่งใสยุติธรรม นทพ. มีการ
ทบทวนปรับปรุง และจัดทําแผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียบร้อย มีการแก้ไขกฎ ระเบียบ คําสั่ง ให้มีความทันสมัย เพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒.๔ สบ.ทหาร การพิจารณาปรับย้ายกําลังพลและการพิจารณาบําเหน็จ วาระ ต.ค.๖๓
ดําเนินการโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการของหน่วย มีการปรับปรุงและจัดทําแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อย
๒.๒.๕ สจว.สปท. นักศึกษา สจว.สปท. และกําลังพล สจว.สปท. มีความพึงพอใจในกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ ที่หน่วยกําหนดขึ้นมาด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
/๒.๓ ใช้เทคโนโลยี...

-๑๐๒.๓ ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูล ข่า วสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริต
๒.๓.๑ สจร.ทหาร จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
สําหรับกําลังพลผ่านเว็บไซต์ ไม่มีกําลังพลร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการ
ร้องทุกข์ สจร.ทหาร โดยเผยแพร่ทาง http://oig.rtarf.mi.th เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบ ดําเนินการจัดทํา
มาตรการป้องกันการรับสินบน สจร.ทหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบสําหรับกําลังพลผ่าน http://edoc.rtarf.mi.th/complaint/main.php

๒.๓.๒ ศปร. ได้จัดทําระบบยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบนเว็บไซต์ของ ศปร. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของ ศปร. บนเว็บไซต์ของ ศปร.
เพื่อ ให้มีความโปร่งใส ได้เผยแพร่แ ผนการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตของ ศปร. ประจําปี ๒๕๖๓
บนเว็บไซต์ของ ศปร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้จัดทําเว็บลิงค์เชื่อมต่อไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบนเว็บไซต์ของ ศปร. เพื่อศึกษาหาข้อมูล
และเข้าถึงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๒.๓.๓ กบ.ทหาร มี ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านเว็บไซต์ กบ.ทหาร (http://j4.rtarf.mi.th/index_j4.html)
๒.๓.๔ สปช.ทหาร สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใส
ในระบบสารสนเทศของหน่วยและตามวิธีที่ก รมบัญ ชีกลางกําหนด ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับ
นโยบายการป้องกันและปรายปรามการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ สปช.ทหาร ดําเนินการเกี่ยวกับสายงานด้าน
งบประมาณที่ทันสมัยมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สปช.ทหาร

/๒.๓.๕ นทพ. ...

-๑๑๒.๓.๕ นทพ. มีช่องทางให้กําลังพลติดต่อสืบค้นข้อมูลการป้องกันและปราบปราการทุจริต
มากยิ่งขึ้น กําลังพลของหน่วย สามารถให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน ทุกส่วนราชการ
ของ นทพ. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วย พร้อมมีช่องทางติดต่อปัญหา
ข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบได้ ส่วนราชการใน
นทพ. ได้ดําเนินการนําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้อง
แจกจ่ายให้กับ นขต. เพื่อชี้แจงและปิดประกาศให้ทราบภายในหน่วย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห. ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วย จัดให้มีการอบรม
ชี้แจงกําลังพลหน้าแถวประจําสัปดาห์ ให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง, การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต, ปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท., ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วย ดําเนินการจัดทําช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูล และเข้าถึง
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จริ ต และมี ก ารปรั บ ปรุง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การป้อ งกั น การทุ จ ริ ตนํ า เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยอยู่เสมอ
๒.๓.๖ สบ.ทหาร ทํ า ให้ กํ า ลั ง พลของหน่ ว ยมี ช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วย พร้อมทั้ง
มีช่องทางติดต่อปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าวด้วย ดําเนินการนําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สบ.ทหาร และประกาศข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แจกจ่ายให้กับ นขต.สบ.ทหาร เพื่อชี้แจงและปิดประกาศ
ภายในหน่วย ดําเนินการจัดทําช่องทางติดต่อไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยและมีการ
ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยอยู่เสมอ
๒.๓.๗ กง.ทหาร เปิดตู้ จดหมายสําหรั บร้องทุก ข์ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจ ริ ต
บริเวณชั้น ๔-๕ อาคาร ๔ บก.ทท. มีเว็บบอร์ดการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตทาง
เว็บไซต์ กง.ทหาร (www.find.rtarf.mi.th)
๒.๓.๘ ผท.ทหาร มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ผท.ทหาร
ผท.ทหาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของ ผท.ทหาร เวี ยนทราบแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ผท.ทหาร มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บนเว็บไซต์ ผท.ทหาร ข้าราชการ ประชาชน สามารถศึกษาหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
๒.๓.๙ ยบ.ทหาร กําลังพลได้รับข่าวสารทีเ่ กี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๓.๑๐ ชด.ทหาร จั ด การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการของ ชด.ทหาร
๒.๓.๑๑ วปอ.สปท. กําลังพลได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
/๒.๓.๑๑ สจว.สปท. ...

-๑๒๒.๓.๑๑ สจว.สปท. มีช่องทางรับข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สจว.สปท. ประชาชน
และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึงการดําเนินการป้องกันการทุจริตของ สจว.สปท. ประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบถึงการดําเนินการป้องกันการทุจริตของ สจว. สปท
๒.๓.๑๒ ศศย.สปท. นําเสนอข้อมลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ กห. ทางเว็บไซต์ ศศย.สปท. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการประพฤติมิชอบที่เข้าถึงโดยง่าย
๒.๓.๑๓ วสท.สปท. มีการนําข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วย
๒.๓.๑๔ ศซบ.ทหาร การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารบนเว็ บ ไซต์ ข อง ศซบ.ทหาร
http://csc.rtarf.mi.th./ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายป้องกันและปราบรามการทุจริตผ่าน
เว็บไซต์ของ ศซบ.ทหาร
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการระบบบริหารงานการแก้ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๓.๑ การปรับปรุงระบบขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ของส่วนราชการใน บก.ทท.
ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๓.๑.๑ นทพ. จัดทําตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการร้องทุกข์ร้องเรียน

๓.๒ การนําคดีความผิดด้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดําเนินคดีถึงสุดแล้วมาเป็นบทเรียน
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๑ สจร.ทหาร ได้รับการดําเนินคดีความด้านทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการดําเนินคดีถึง
ที่สุดแล้ว ให้กองงานใน สจร.ทหาร นําไปเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ นทพ. มี ก ารนํ า บทเรี ย นนํ า คดี ค วามผิ ด ด้ า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบที่ มี ก าร
ดําเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
___________________________________________

