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๑

สวนท่ี ๑ ความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

ท่ีมา  หลักการ  และเหตุผล

จากรายงานสถานการณทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่องในประเทศไทย
และบทเรียนท่ีไดรับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังสองฉบับ
ท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตางๆตองเผชิญอยูจริง ตองมี
การคํานึงบทบาทของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ
การแปลงยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการยุทธศาสตรชาติฯ
ใหรัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา
สากล

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ในฐานะหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีสงเสริมและสรางความ
รวมมือในการตอตานการทุจิตทุกรูปแบบ ดวยการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง เพ่ือผลักดัน และยกระดับใหประเทศไทย
พัฒนาในภาพรวมสูมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากลตอไป โดยยึดหลักการยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ท่ีมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของชาติท่ีตองการบรรลุมีระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ฉะนั้นในข้ันตอนการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดชุมแสง จึงไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และสอดคลองกับแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง มาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกิจกรรม/โครงการ
ซึ่งสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติดังกลาว ประกอบดวย

๑.๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคม

มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ



๒

พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ

ประเทศไทยไมนอยกวารอยละ ๕๐

วัตถุประสงคหลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจาก

ประชาชน
๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน ในระดับ

ท่ีสูงข้ึน

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้

๑. สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
๓. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี ๑“สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน

กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสูการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพใน
การสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีไดจาก “Benchmarking”
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตาง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จดาน
การปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือ
แนวทางท่ีมีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
อยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

ยุทธศาสตรท่ี ๑ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช

อยางจริงจัง

กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม

กลยุทธท่ี ๓ ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๔

กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย

และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

คําอธิบาย
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็น

ขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมาจะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาท่ีรัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทย
ในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏ
ท้ังในสวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหา
สาระในหมวดตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูการสรางสังคมท่ีโปรงใส
ปราศจากการทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจถึงความเห็นพองตองกันวาการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไม
นับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไก
ปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของ
ประชาชน ท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปน
การสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและ
มีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยมรวม
ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีมุงแกไขปญหาการเมืองการ
ปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายท่ีสุด



๕

ยุทธศาสตรท่ี ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้

กลยุทธ

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ
๑. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัคร

รับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการตอตาน

การทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน

กลยุทธท่ี ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ
๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจาหนาท่ีรัฐ
๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน
๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ

กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน
๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานง

ทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา

แนวทางตามกลยุทธ
๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม
๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม

กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการ
สนับสนุนทุนตั้งตน

แนวทางตามกลยุทธ
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน



๖

กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ

แนวทางตามกลยุทธ
๑. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ

กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง
๒. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมือง

ไดหาเสียงไวกับประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

คําอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน
กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา
โครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงนโยบาย
ก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของ
พรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการท่ี
อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตาง ๆ
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตรท่ี ๓ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย



๗

๔. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๗. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแกไขการทุจริตใน

กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของนักการเมือง เปนตน
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปน
ข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน)

๘. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑๐. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหาร
๑๑. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย

กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ
๑. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย

กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบ

กลยุทธท่ี ๔

สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล



๘

กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต
๔. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
๒ นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
๓. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือ

กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ
๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหา

ขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ)
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธท่ี ๕ การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
๒. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
กลยุทธท่ี ๖ สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
๑. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๒. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๓. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง



๙

กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ

อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
๒. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต

กลยุทธท่ี ๘ การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)

แนวทางตามกลยุทธ
๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต
๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต
๓. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต
สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมี
ความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ีรวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห
พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน ท่ีลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุด
แลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต
รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003)
ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ
ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด



๑๐

ยุทธศาสตรท่ี ๕ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึง

ไดโดยงาย
๒. การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน

กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางตามกลยุทธ
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา

๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑

และ ๒๔๔)
๔. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด
กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัต

ของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
๒. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธสิัญญา เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมาย

แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๔. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)
๕. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)



๑๑

๖. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

กลยุทธท่ี ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจ

เอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
กลยุทธ ท่ี ๖ การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจ ง เบาะแส (Whistleblower)

และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสราง

ความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได
๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ี

ปราบปรามการทุจริต(non-training)
๒. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทา

ทันตอพลวัตของการทุจริต (training)
๓. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต
กลยุทธท่ี ๘ การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ

ทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการ

รับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง

กลยุทธ ท่ี ๙ การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจ ง เบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
๑. จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป



๑๒

ยุทธศาสตรท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”

คําอธิบาย
ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู เรื ่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน

การยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี ๖ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
๑. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
๒. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
๓. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
๔. การจัดการการรับรู (Perceptions)
กลยุทธท่ี ๒ บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
๑. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓

(ยุทธศาสตรท่ี ๑ – ยุทธศาสตรท่ี ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ
๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

๑.๒ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดานตางๆ

รวม ๑๑ ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอท่ี ๑๐ สรุปได
ดังนี้

นโยบายท่ี ๑๐ นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ



๑๓

เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการโดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการไดใน
ระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะไดรวดเร็วท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแก
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและ
เปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตท้ังในดานวินัยและคดี
รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน
อีกท้ังจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจางการรวมทุนการใชจายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได
มีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการ
ปฏิบัติราชการ

๑.๓ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได

ขอ ๒ ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการหรือ
เก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว

ขอ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครัด

ขอ ๔ กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ ๒ และขอ ๓
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี



๑๔

ขอ ๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม
และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจนเก่ียวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง

๑.๔ แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การวางรากฐานการ
พัฒนาองคกรอยางสมดุล

กลยุทธท่ี ๔.๑.๔ ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน

๑.๕ โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการ
ปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้

๑. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
๓. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด”และ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด” ท่ัวประเทศ



สวนท่ี ๒ กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรชาติฯ ท่ี ๓ นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี ๑๐ คําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ นโยบายเนนหนัก มท.
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) การปองกันปราบปราบการทุจริต ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตรท่ี ๑
สรางสังคมท่ีไมทน

ตอการทุจรติ
ยุทธศาสตรท่ี ๖

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต : CPI

ของประเทศไทย

ขอ ๑ กําหนดมาตรการและแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร

๑๐.๕ ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต

ขอ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอ ๕ สนับสนุนขอมูลใหแก ป.ป.ท. ในการพิสูจนเก่ียวกับการทุจริต
และการรายงานผลการปฏิบัติตอ คสช.

ยุทธศาสตรท่ี ๔
พัฒนาระบบปองกัน

การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๖

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต : CPI

ของประเทศไทย

๑๐.๓ พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
สรางนวัตกรรมการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชน
และเครือข ายต าง  ๆ เพื่ อสอดสอง เฝา ระวั ง
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐเพื่อตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ขอ ๒ การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว กับขาราชการ
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอ ๓ การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครัด

ยุทธศาสตรท่ี ๓
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรท่ี ๖
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู

การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

๑๐.๒ ใหประชาชนเขาถึงการบริการสาธารณะ
ไดรวดเร็ว  ประหยัด สะดวก ทําขั้นตอนท่ี
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว
10.6 ใหผูรับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับความ
เชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยการ
ประเมินผลตอประชาชน

๑.ส ง เส ริ มการบริ ห าร กิ จการ
บานเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

๒.ปองกันปราบปรามการทุจริต
อยางเขมขน

๓.สนับสนุนใหมีจังหวัดใสสะอาด
อํา เภอใสสะอาด  และองคก ร
ปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด

๑๕



๑๖



สวนที่ ๓
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Action Plan
For Zero Tolerance & Clean Thailand

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

๑๗



รายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

๑๘



แผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง

ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธท่ี จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต

๑. ปรับความคิดของบุคลากรทองถ่ินและสงเสริมผูนําชุมชน ประชาชนใหสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

๖ ๖๐๐,๐๐๐

๒. สงเสริมใหมีกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต ๓ ๒๐๐,๐๐๐
๓. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต ๑ ๑๐๐,๐๐๐
๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต

๕ ๘๕,๐๐๐

รวม ๑๕ ๙๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก

๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต ๓ ๑๐๐,๐๐๐
๒. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑ ๐

รวม ๔ ๑๐๐,๐๐๐
รวมท้ังสิ้น ๑๙ ๑,๐๘๕,๐๐๐

๑๙



๓.๑ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธท่ี ๑ ปรับความคิดของบุคลากรทองถิ่นและสงเสริมผูนําชุมชน ประชาชนใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑ สรางความรูและความเขาใจ
ในการประเมินระดับ
คุณธรรมความโปรงใส
(Integrity &
Transparency
Assessment : ITA) ของ
หนวยงานเพ่ือวางแผนการ
ทํางานกับขาราชการและ
พนักงานของรัฐในหนวยงาน
ในการวางแผนการ
ดําเนินงานใหองคกรมีระดับ
คุณธรรมความโปรงใสและ
พัฒนาปรับปรุงองคกรใหมี
คาคะแนนผานเกณฑการ
ประเมิน

คน ๕๒ - มีกลุม
เปาหมายเขารวม
การอบรมไมนอย
กวา ๘๐

๑. ผูท่ีเขารับการอบรม
รับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานระดับการ
ประเมินคุณธรรมความ
โปรงใส
๒. ผูท่ีเขารับการอบรม
มีความพรอมในการเขา
รับการประเมินระดับ
คุณธรรมความโปรงใส
๓. ผูท่ีเขารับการอบรม
สามารถถายทอด
ความรูและวิธีการการ
ดําเนินการการประเมิน
ระดับคณุธรรมความ
โปรงใส

สป.

๒๐



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หรือการ
ใหบริการประชาชน

คน ๒๖ ๓๙๐,๐๐๐ จํานวนรอยละของ
บุคลากรผูเขารับ
การอบรมมีความรู
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ รอย
ละ ๘๐

บุคลากรผูเขารับการ
อบรมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขอกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

สป.

๓ บุคลากรเขารวมอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ

คน ๗ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนรอยละของ
บุคลากรผูเขารับ
การอบรมมีความรู
เก่ียวกับวินัย
กฎหมายที่
เก่ียวของ
รอยละ ๘๐

บุคลากรผูเขารับการ
อบรมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขอกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง
,สป.

๔ โครงการสงเสริม
สนับสนนุ กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน

หมูบาน ๑๘ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเขารวม
โครงการไมต่ํากวา
รอยละ ๗๐

ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผน
ชุมชน และรวมหา
แนวทางแกปญหา
ชุมชนรวมกัน

สป.

๒๑



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๕ โครงการอบรมสงเสริม
ความรูตามหลักธรรมาภิ
บาล ของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

คร้ัง ๑ ๓๐,๐๐๐ บุคลากรผูเขารับ
การอบรมยึดถือ
หลักและปฎิบัติ
ตามแนวของ
กฎหมายอยาง
ถูกตอง และรัดกุม.

บุคลากรผูเขารับการ
อบรมปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ดวยความสุจริต มี
คุณธรรม ถูกตอง
โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได

สป.

๖ ปรับปรุงทบทวน พัฒนา
งานตามพันธกิจของสวน
ราชการ เพื่อสนับสนนุการ
ดําเนินงานตามพ.ร.บ.
อํานวยความสะดวกฯ

คน ๒๖ - ภายหลังการจัด
กิจกรรม
ไมมีเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับการ
ดําเนินการตาม
พันธกิจของสวน
ราชการเพื่อ
สนับสนนุการ
ดําเนินงานตาม
พ.ร.บ.การอํานวย
ความสะดวกฯ
หรือเร่ืองรองเรียน
ลดลง

เทศบาล ไมมีเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามพ.ร.บ.
การอํานวยความ
สะดวกฯ

สป.

๒๒



ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธท่ี ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท)
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๗ กิจกรรมการเผยแพร
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการไปสูการปฏิบัติ

คน ๒๖ - รอยละ ๘๐
ของขาราชการ
และเจาหนาที่
ของรัฐที่เขารวม
กิจกรรม มี
ความรูความ
เขาใจและถือ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
ประมวล
จริยธรรม
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน

ขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐใน
เทศบาล
มีความรูความเขาใจ
และปฏิบตัิตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรมขาราชการ
สวนทองถ่ิน
สามารถปลูกจิตสาํนึก
การเปนขาราชการที่ดี
ปฏิบัติราชการดวย
ความโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุง
ประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ

สป.

๒๓



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท)
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๘ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลกุด
ชุมแสง

คน ๕๒ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละผู
เขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู

ผูเขารับการอบรม
ปฏิบัติ
งานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

สป.

๙ โครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับเด็กและ
เยาวชน

คน ๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนรอยละผู
เขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู

ผูเขารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

สป.

๒๔



ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธท่ี ๓ ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ
๒๕๖๐ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๐ โครงการสงเสริม สนบัสนุน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใน
โครงการศูนยสงเสริมศิลปา
ชีพทุงกระมัง บานหนอง
หอย

คน ๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมนอย
กวารอยละ ๘๐
๒. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
เก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต
เพิ่มข้ึน

ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนา
ตนเองไดตาม
สภาพพื้นที่
มีภูมิตานทาน
การทุจริตใน
ชุมชน

สป.



ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนตอตานการทุจริต

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๑ จัดใหมีชองทางในการรับ
แจงเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมทัง้การ
รับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ให
สามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวกสบาย

ชอง
ทาง

๓ - จํานวนชองทางใน
การรับแจง
เบาะแสการทจุริต
และจํานวนคร้ังใน
การ
ประชาสัมพนัธ
จํานวน ๓
ชองทาง

ประชาชนมีชองทาง
การแจงเบาะแสได
ทันทวงทีและไดรับ
การปองกันการ
ทุจริตและประพฤติ
ชอบของเทศบาล

สป.

๒๖



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๒

โครงการงานรัฐพิธี เทิดทูน
สถาบันเสริมสรางความ
ปองดองอําเภอหนองบัว
แดง

ครั้ง ๓ ๑๐,๐๐๐ ๑.ประชาชนมี
ความปรองดอง
และสมานฉันท
กันไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๒.ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
การปองกันการ
ทุจริตเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
รักความสามัคคี
ของคนในทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน

สป.

๑๓

อุดหนุนโครงการสงเสริม
ศูนยขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อหรือการจัดจางของ
อปท. ระดับอําเภอและ
ศูนยประสานงาน อปท.

ศูนย ๑ ๒๐,๐๐๐

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน รอยละ
๑๐๐

มีศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางของ อปท.
และศูนย
ประสานงาน

สป.

๒๗



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ
๒๕๖๐ (บาท)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๔
โครงการประชุมประชาคม
ระดับตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน

หมูบาน ๑๘ ๓๐,๐๐๐ ปญหาความ
ตองการท่ีเกิน
ศักยภาพ
หมูบานไปสู
การปฏิบัติไวใน
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน รอยละ
๗๐

ความตองการ
ปญหาแนว
ทางแกไขจาก
ประชาชน
โดยตรงนําไป
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน

สป.

๑๕ โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชน

คน ๒๗๐ ๒๕,๐๐๐ ๑. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการให
บริการ
ของเทศบาล
มากกวารอยละ
๘๐
๒.ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
การปองกันการ
ทุจริตเพ่ิมข้ึน

๑.ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ของ อบต.
๒. มีภูมิตานทาน
การทุจริตใน
ชุมชน

สป.

๒๘



ยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตาํบลกุดชุมแสง

ศูนย ๑ - เผยแพรขอมูล
ขาวสารตาม
พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และ
กฎหมายที่
เก่ียวของ จํานวน
๗ เร่ืองตอป

๑. ยกระดับ
จิตสํานึกในการ
รักษาประโยชน
สาธารณะ
๒. ปลุกจิตสํานึก
ยึดมั่นหลัก
คุณธรรม และ
ตอตานการทุจริต

สป.

๒ เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให
ประชาชนทราบ (website,
บอรดประชาสัมพนัธ)

ชอง
ทาง

๒ - ชองทาง มีชองทางสื่อสารให
ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารดาน
การทุจริต

สป.

๒๙



ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๓ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

คร้ัง ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑. แผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพยสินที่
มีประสิทธิภาพรอย
ละ ๙๕
๒. การสราง
ชองทางในการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร

๑.เผยแพรขอมลู
ขาวสารตอ
สาธารณะ

๒.ลดปญหาการ
ทุจริต

๓. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

๓๐



ยุทธศาสตรท่ี ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธท่ี ๒ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน ปงบประมาณ

๒๕๖๐ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

แผนการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ
(บาท)

หนวย
งาน

รับผิด
ชอบ

หนวย
นับ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๔ การเก็บสถิติและสรุปผล
การใชบริการศูนยขอมูล
ขาวสารใหผูบริหารทราบ
อยางสมํ่าเสมอ

ครั้ง ๔ - จํานวนครั้งใน
การรายงานผล
การใชศูนย
ขอมูลขาวสาร

ผูบริหารมีขอมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน

สป.

๓๑


