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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1 ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 วิสัยทัศน ์
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต     
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก ออกเป็น         
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
และเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงข องประชาชนทุกกลุ่ม   
ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ     
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง            
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็น ถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งใน ส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการ ปกครองที่น าไปสู่การสร้าง
สังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในก ารปกครอง
บ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
ให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบป รามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมี ความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเ มืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกั บ
การแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจาก
การใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินต ามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ 
และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง    
การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือใ นการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต        
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามี
หลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการ   
ที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน       
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย            
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(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กัน
ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้ งของนักการเมือง เป็นต้น และ        
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
  12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดั บ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
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 กลยุทธ์ที่ 8   การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ การปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการปราบปรามการทุจริต      
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา      
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบป ราม        
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก 
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์
นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
 2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)                              
 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิ สัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบก ารปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพฒันาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร์ที่ 6 
“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ  เพ่ือยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจ     
ในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะ      
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ           
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  เสริมสร้างระบบคุณธรรม     
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
ส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน  อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ           
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 
1.3 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ   
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โ ดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ  3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
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1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2561) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

ส่วนที่ 2  กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3           นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10  ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557                                     นโยบายเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ.2561-2564)             การป้องกันปราบปราบการทุจริต      ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557         มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู้การทุจรติ : CPI  

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน  และ เครือข่ ายต่ าง ๆ  เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10 .2  ให้ ป ระชาชน เข้ าถึ งการบริก าร
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาด าเนินการท่ี
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1 .ส่ งเส ริ ม ก ารบ ริ ห ารกิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เภ อ ใสสะอาด  และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
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แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งข้าวพวง 
 พันธกิจ มี 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. จัดระบบโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  3. พัฒนาเศรษฐกิจประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองน่าอยู่ 
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น 
  6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  7. พัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน ได้เน้นตามแนวทางที่ 6 พัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แนวทางการพัฒนา 
  - การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติท่ีดี่ในการท างานโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
  - การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการ กระจายอ านาจ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ส่วนที่ 3   

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2554 

1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกิจกรรมจัดพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของ
แผ่นดินอย่างน้อยปี
ละ1ครั้ง 

      อปท. 

2 เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง  (เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ)  

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 - จ านวนครั้งท่ีมีการ
จัดบรรยายให้ความรู้ 

      อปท. 

3 โครงการค่ายวิถีพุทธ กิจกรรม 1  30,000 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนิคม 

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
การศกึษา 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ศพด. 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกรุ 

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

     กอง
การศกึษา 

5 โครงการพัฒนาความรู้ด้านงาน
พัสดุ 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-
งานด้านพัสดุมีความ
เข้าใจและท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือ

      อปท. 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2554 

จัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

6 ส่งเสริมในการให้ข่าวสารข้อมูล 
และการรับทราบแผนการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ95ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับ
ทราบแผนการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

      อปท. 

7 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้
เข้ารับการประชุมอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน้าท่ี
ราชการ 
 
 

คน ร้อยละ 
95 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ95ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับการ
พัฒนาและ
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      อปท. 

8 โครงการอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่/ย้ายมาใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้ารว่มรับการฝกึอบรม
รับทราบนโยบายการ
บริหารงานของจงัหวัด 
และมีจติส านกึป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจรติ 

      อปท. 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมลงนามรบัทราบและ
ติดตามก ากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด ให้ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

คน 
(ร้อย
ละ) 

ร้อยละ
95 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด 
ลงนามรับทราบ
เพื่อถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

      อปท. 

2 โครงการ/กิจกรรม การเข้าวัดฟัง
ธรรม และร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนา ของเจ้าหน้าท่ีเพื่อขัด
เกลาจิตใจให้มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติดี และมีศีลธรรม 
 

กิจ 
กรรม 

 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

-จ านวนการเข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าวดั 
ฟังธรรม และการ
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของ
เจ้าหน้าท่ี  
 

      อปท. 

3 การคัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น  
เพื่อเข้ารับการยกย่องชมเชย
เป็นผู้ประพฤติปฏิบตัิตาม
มาตรฐานทางคณุธรรมและ
จริยธรรมและเป็นผู้ที่ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงาน 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการคัดเลือก
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น 

      อปท. 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากรเทศบาลต าบล          
ทุ่งข้าวพวง 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร มคุีณธรรม 
จริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ความรู้ 
ประสบการณ์ท่ี
ได้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

     อปท. 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีใน
สังกัด เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล 
โครงการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินการของ
กลุ่มอาชีพเสริมต าบลทุ่งข้าวพวง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงการเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

คน(ร้อย
ละ) 

 
คน(ร้อย

ละ 
 
 
 

คน(ร้อย
ละ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 
 
 
  

20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

20,000 

ร้อยละ 30 ของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด  
ท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมปีละ            
1 ครั้ง 

 
ผลิตภัณฑืมีคุณภาพ

และสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

 
 
ผลิตภัณฑืมีคุณภาพ

และสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครอบครัวมีความ
เข้าใจท่ีดีต่อกัน 

สร้างรายได้ให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

 
 

 
ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัด 

 
ส านัก
ปลัด 

 
 
 

ส านัก
ปลัด 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาและเสริมสรา้งความรู้
เครือข่ายภาคประชาชน 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

เครือข่ายภาค
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 - - - - - เทศบา
ลต าบล             
ทุ่งข้าว
พวง 

2    สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต โดย
สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ร้องทุกข์   ได้ทุกวันในเวลา
ราชการ  

ช่อง 
ทาง 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนให้
ประชาชนมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น  

 - - - - - เทศบาลต าบล             
ทุ่งข้าวพวง 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ
ประชาคม การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

ครั้ง 1  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
เพื่อความ
โปร่งใส 

- - - - - ส านักปลัด 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ครั้ง 1  45,000 45,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

 45,000 45,000 45,000 - - ส านักปลัด 
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มิติที่ 2 “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 

ประกาศก าหนดนโยบายความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
ประกาศเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 

  
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

เทศบาล
ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 
เทศบาล
ต าบลทุ่ง
ข้าวพวง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



27 

 

มิติที่ 3 “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามนโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงมหาดไทย  

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

มีช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

     เทศบาล
ต าบล             
ทุ่งข้าว
พวง 

 

2 การจัดท าคูม่ือส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบญัญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  
 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เทศบาลต าบล  
ทุ่งข้าวพวงเป็น
องค์กรโปร่งใส 

     ส านัก
ปลัด 

3. ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

ครั้ง  1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าประกาศ พนักงานเทศบาล
ลุกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     ส านัก
ปลัด 

4 การรับฟังความคดิเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ 
ร้องทุกข์ของประชาชน 

ครั้ง 3   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาร้องทุกข์ 

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา 

     ส านัก
ปลัด 
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มิติที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครง 
การ 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชี และ
ด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
 

มีการ
ตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชี 
และด้านการ
ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

     หน่วย
ตรวจสอบ
ภายในของ
หน่วยงาน 

 

2 การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

กิจกรร
ม 

1   ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ส่วนราชการประเมิน 
ควบคุมความเสี่ยง 
ของแต่ละกอง 

มีการควบคุม
ภายใน 
แต่ละกองอย่าง 
1 ครั้ง/ปี 

     เทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง 

3 การสนับสนุนให้ประชาชนมีวน
ร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบรหิารราชการตามที่
ด าเนินการได ้

กิจกรร
ม 

1   ไม่ใช้
งบปรมาณ 

กิจกรรมจดัหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีกิจกรรมการ
จัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

      

4 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

กิจกรร
ม 

1   ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา 

การมีส่วนร่วม
ในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชกสภา 

      

 

 
 
 
 
 
 



29 

 

มิติที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี 
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

ครั้ง อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบ
การเงินของ อปท. 

มีการตรวจสอบ
การเงินของ 
อปท. 
อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

      เทศบาล
ต าบล           

ทุ่งข้าวพวง 
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มิติที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 ทบทวนคู่มือการด าเนินงาน 
ให้ทันกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนา
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค าสั่ง, 
กฎระเบียบท่ีพบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริตและท าให้เข้าใจง่าย 

คู่มือ 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการ ทบทวนคู่มือ
การด าเนินงาน 

ส่วนราชการ
เป็นองค์กร
โปร่งใส 

      เทศบาล
ต าบล           

ทุ่งข้าวพวง 

2 โครงการบริหารงานของสถานท่ี
กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอเชียง
ดาว 

อุดหนุน 
งบประ
มาณ 

1  15,000 15,000 อุดหนุนเทศบาล
ต าบลแม่นะ 

การจัดซ้ือจัด
จ้าง 
ของเทศบาล
เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส 

15,000      เทศบาล
ต าบล           

ทุ่งข้าวพวง 
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มิติที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท) 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผดิ 
ชอบ 

หน่วย
นบั 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2561 2561 2562 2563 2564 

1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ  

ช่อง 
ทาง 

2   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

     เทศบาล
ต าบล  
ทุ่งข้าว
พวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลทุงขาวพวง 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลทุงขาวพวง 
---------------------- 

   ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐                    
เร่ือง การจัดทําแผนปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามแนวทางการ
ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใตยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2558 
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเคร่ืองมือ
การประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

   เทศบาลทุงขาวพวง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ของเทศบาลทุงขาวพวง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลทุงขาวพวงใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาว
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี     9    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 

 

(นายฉออน   เข่ือนเพชร) 
นายกเทศมนตรีทุงขาวพวง 
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