ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมือ งที่ดี มีจ ิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว น มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
อัน จะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม
และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
แนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่ป ระสบความส าเร็ จ ด้านการป้ องกันการทุจริ ต และปลู กฝั งค่านิยมในความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของ
ประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส
ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ ว มในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพี ย งพอ
เพื่อให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒ นา หรื อปรั บ ปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต

2. พัฒนาหลั กสู ตร/บทเรี ยน/การเรี ยนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้ องกันการทุจริ ต ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ ๔ เสริ มพลั งการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน (Community) และบูร ณาการทุกภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงโทษทางสั ง คม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้ น ฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้ง
มวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานง
ทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของ
ปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทาง
การเมืองการปกครองที่น าไปสู่ การสร้ างสั งคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้า
มามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดั งนั้ น เพื่อเป็ น การสนองตอบต่ อเจตจานงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ านการทุจริ ต อัน แน่ว แน่ ข อง
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมี
การนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่ องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่

มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่ งแก้ไข
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจั ดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน

กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุ กต์น วัตกรรมในการก ากับ ดูแลและควบคุ ม การด าเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล แนวทาง/มาตรการในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตในแต่ ล ะโครงการที่ พ รรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นตัว กับ ผลประโยชน์ส่ ว นรวมอันเกิดจากการใช้ อานาจทางบริห ารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่ า งมหาศาล ซึ่ ง จาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วน
ตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าผลการวิจั ย ได้ชี้ให้ เห็ นว่าโครงการพัฒ นาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริ ต ได้
ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดให้ มี อ านาจยั บ ยั้ ง โครงการ ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ได้ รวมถึ ง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่ว ยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตเชิง
นโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดย
การกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไป
ปฏิ บั ติ (Policy Implementation) ขั้ น การประเมิ น นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้ น ป้ อ นข้ อ มู ล กลั บ
(Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)

6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุ จ ริ ต ในกระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณ เช่ น มี ค วามพยายามผั น งบประมาณเข้ า สู่ เ ขตพื้ น ที่ เ ลื อ กตั้ ง ของ
นักการเมือง เป็นต้น และ
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริ ต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ในการ
ปฏิบัติงานของหน่ว ยงานปราบปรามการทุจริตให้ มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนิน คดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์ พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะท าให้ ล ดการด าเนิ น งาน ที่ ล่ า ช้ า และซ้ าซ้ อ น การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสในคดี ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้ การดาเนิน คดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ วก็จะมี การ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003)
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดี
การทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสั ญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต

๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ
ติดตามให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่
๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ ในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะ ได้รวดเร็ว
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์ คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุ กด้าน ทั้งจะ
เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น

การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจั ดซื้อจั ดจ้ างของส่ว นราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ หัวหน้าส่ วนราชการและ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล
เรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน

1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้
แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ

1.6 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขอเทศบาลเมืองกระบี่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit)ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองกระบี่

1.7 เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรของเทศบาลเมื องกระบี่ รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม กา รขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ
3) โครงการ กิจกรรม มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองกระบี่ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลเมืองกระบี่มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

1.8 ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยบริห าร บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งกระบี่ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลเมืองกระบี่สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี( Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้_
3) ภาคประชาชนมีส่ วนร่ว มตั้งแต่ร่วมคิด ร่ว มทา ร่ว มตัดสิ นใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลเมืองกระบี่มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1.ส่ งเสริ มการบริ หารกิ จ กา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
สาธารณะได้รวดเร็ ว ประหยั ด สะดวก ท า
ขั้ น ตอนที่ แ น่ น อน ระยะเวลาด าเนิ น การที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิ น ระดับ
ความเชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้ อ 3. การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตาม
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3.สนั บสนุ นให้มี จังหวัดใสสะอาด
อ าเภอใสสะอาด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก ร
ภาคเอกชน และเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

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

2.ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างเข้มข้น

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่
1
2
3
4
5

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
โครงการพาน้องไปวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช

ครั้ง

1

ครั้ง

1

โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช
โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอย
พุทธศาสนา

ครั้ง

6

คน

30

กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ทาง
สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณธรรมมากขึ้น

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
กองการ
ศึกษา

จานวนโครงการใน
การจัดกิจกรรม

กองการ
ศึกษา

จานวนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม

กองการ
ศึกษา

จานวนผู้เข้าน่วม
กิจกรรม

กอง
วิชาการ
ฯ
ทุกส่วน
ราชการ

ผลลัพธ์

รวม

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมแก่
เด็ก เยาวชน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นักเรียนบาเพ็ญ
ประโยชน์เดือนละ 1
ครั้ง
ผู้บริหาร/จนท.เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 30 คน
ไม่ใช้
ความรวดเร็วในการ
งบประมาณ รับเรื่องราวและการ
แก้ไขปัญหา

สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2

กิจกรรมแสดงความสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและตาม
รอยเท้าพ่อเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ
ชุมชน

ปริมาณ
งาน
3

แหล่ง

4

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ชุมชนเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็น
แนวทาง
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มีการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็น
แนวทาง
นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็น

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
กอง
วิชา
การฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

1

โครงการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ
คณะกรรมการชุมชน

ครั้ง

3

2

โครงการประชุมชุมชนสัญจร

ครั้ง

4

3

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ฉบับ

1

4

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน(จัดทาแผนชุมชน)

ฉบับ

14

5

โครงการสร้างเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

มีคณะกรรมการ
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
มีการออกพื้นที่
ชุมชนเพื่อรัยฟัง
ปัญหาและความ
ต้องการอย่างน้อย 3
เดือนครั้ง
จัดทาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
จัดประชุมเพื่อจัดทา
แผนชุมชนทั้ง 14
ชุมชน

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
และชุมชนมี
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
มีการแก้ไขปัญหา
และความต้องการ
ให้กับชุมชน

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
กอง
สวัสดิ
การ
สังคม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 250 คน

กอง
วิชาการ

มีแผนชุมชนทั้ง 14
ชุมชน

จัดประชุมให้ความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

มีการจัดประชุม
กิจกรรมให้ความรู้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
กอง
วิชาการ

รวม

ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

1

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจการเทศบาล

ช่อง
ทาง

6

2

โครงการจัดงานวันเทศบาล

ครั้ง

1

3

กิจกรรมตามนโยบายของ
ผู้บริหารให้มีการทางานตาม
หลักธรรมาภิบาล

ฉบับ

1

4

กิจกรรมรณรงค์ด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ครั้ง

1

5

กิจกรรมวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ของโครงการที่สาคัญ

โครง
การ

5

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

จัดทาวารสาร,
รายงานกิจการ,
รายการวิทยุ,รายการ
โทรทัศน์ท้องถิ่น
,สปอตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงานและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่ใช้
ออกประกาศได้ทัน
งบประมาณ ภายในเดือนเมษายน

สามารถจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้
ครบถ้วน

มีผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 800 คน

มีประกาศของ
เทศบาลเพื่อมอบ
นโยบายให้ จนท.
ปฏิบัติ
จนท.มีความตระหนัก จนท.ได้เข้าร่วม
และเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมและ
ตระหนักถึงผลเสีย
ของการทุจริต
ไม่ใช้
จานวนโครงการ
การใช้จ่าย
งบประมาณ สาคัญที่มีการ
งบประมาณมีความ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มค่า

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
กอง
วิชาการ

สานัก
ปลัด

กอง
วิชาการ
ฯ
กอง
วิชาการ

ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคูม่ ือการปฏิบัติงาน
เรื่องความรูเ้ กี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนร่วม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ฉบับ

1

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
จัดทาคู่มือฯ
งบประมาณ

จนท.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วน
ร่วม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
กอง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

1

กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน

ชุด

1

ไม่ใช้
ตั้งคณะกรรมการ
งบประมาณ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

2

โครงการเทศบาลพบประชาชน
และสื่อมวลชน

ครั้ง

1

3

กิจกรรมการรายงานผล
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล

ร้อยละ

70

จัดแถลงข่าว/เสวนา
เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล
ไม่ใช้
มีการดาเนินกิจกรรม หน่วยงานมีการ
งบประมาณ ตามแผนได้
ปฏิบัติงานได้ตาม
แผนฯ

คณะกรรมการได้มี
ส่วนร่วมในการ
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
เทศบาล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
กอง
วิชาการ

สานัก
ปลัด
ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

1

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์

1

2

โครงการสารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของ
ประชาชน

สัญญา

1

3

โครงการเทศบาลพบประชาชน

ครั้ง

2

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
มีการจัดตั้งศูนย์ฯ
งบประมา
ณ
จ้างที่ปรึกษาในการ
สารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การบริหารงาน
จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้
รายงานผลการ
สารวจ

กอง
วิชาการ

จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน

สานัก
ปลัด

กอง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ที่
1
2
3

4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกวดสานักทะเบียน
ดีเด่น
โครงการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชนนอกสถานที่
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรีพย์สิน(TAX 3000
และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX
GIS)
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ
ครั้ง

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

3

พื้นที่

เขต
เทศ
บาล

ช่อง
ทาง

6

1

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
เรือนจาจังหวัดกระบี่
และสถานศึกษาใน
จังหวัด
จัดทาแผนที่ภาษีให้
ครอบคลุมเขต
เทศบาล

เข้าร่วมประกวด
สานักทะเบียน
จานวนครั้งในการ
ออกบริการ

สานัก
ปลัด
สานัก
ปลัด

มีแผนที่ภาษี
ครอบคลุม

กอง
คลัง

มีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลได้หลาย
ช่องทาง

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว

กอง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์ทาง
Line ,Website, Facebook

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ช่อง
ทาง

3

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
มีช่องทางสื่อสาร
งบประมาณ ออนไลน์

เกิดช่องทางรับเรื่อง
ร้องทุกข์ทางสื่อ
ออนไลน์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
วิชาการ
.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตร

2

กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกัน
การทุจริต

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ร้อยละ 55
กลุ่ม

3

ตัวชี้วดั
บูรณาการ

งบปกติ

หน่วย
งาน
รั
บผิด
ก.ค.-ก.ย.
61
ชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
ผลลัพธ์

รวม
จนท.ได้เข้ารับการ
อบรม
ขานวนเครือข่ายไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม

จนท.ได้รับความรู้
และสามาถพัฒนา
ตนเองได้ดีขึ้น
มีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

กอง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ศูนย์

1

1

การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
เทศบาลเมืองกระบี่

2

ร้อยละ
กิจกรรมการรายงานผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม

85

ปีงบประมาณ 2561
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
แผนการดาเนินงาน
งบประมาณ การไฟฟ้าโปร่งใส

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด
ไว้
ไม่ใช้
จานวนเรื่องที่มีการ จังหวัดและ
งบประมาณ รายงานได้ทันในเวลา ประชาชนได้รับ
ที่กฎหมายกาหนด
ทราบผลการ
ดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.
60

ม.ค.-มี.ค.
61

เม.ย.มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.
61

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
กอง
วิชาการ
กอง
วิชาการ

