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คํานํา

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมท่ีจะตองประสาน
ความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ัง
เขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบลประโคนชัยใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนด
ไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย

ฝายบริหารงานท่ัวไป
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตําบลประโคนชัย
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สวนที่ 1
บทนํา

หลักการบริหารราชการแผนดินใหมีประประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จําเปนท่ีจะตองใชระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  กลาวคือเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของไดเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินงานของรัฐท้ังทางตรงและทางออม  เพ่ือท่ีรัฐจะไดยึดเอา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการ  และจะไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหลักการดังกลาวเปนหลักสากล  และไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ตลอดจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  นอกจากนี้ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของ
และใหอํานาจประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกับรัฐหรือตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐอีกหลายฉบับ อาทิ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เปนตน

ซึ่งท่ีผานมาแมวาหลายหนวยงานจะพยายามแสวงหาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาคประชาชน
แตการดําเนินการของหลายหนวยงานหลายองคกรกลับดําเนินการในลักษณะของการเขาไปจัดตั้ง  สรางเครือขายภาค
ประชาชนท่ีภาครัฐกํากับใหเขารวมปฏิบัติงานกับภาครัฐ  อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวอาจจะสามารถสราง
ภาคีเครือขายจํานวนมากได แตก็ขาดพลังผลักดันและความเขมแข็งในการดําเนินการและไมสอดคลองกับหลักการ
ดําเนินงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  พระราชทานไวในเรื่องของการพัฒนาคน “ตองระเบิดจากขางใน” นั้น
หมายความวา  ตองมุงพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนท่ีเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะ
รับการพัฒนาเสียกอน  แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก  มิใชการนําเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเขาไปหา
ชุมชนและหมูบาน  ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไมสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนําไปสูความลมสลายได

ปญหาการทุจริตในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงข้ึน  แตประชาชนไทยสวนใหญในสังคมยังไมทราบ
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตนเองโดยตรง  และเห็นวาเปนเรื่องไกลตัวหรือในบางสวนเห็นวาการทุจริตสามารถทําได
ถาตัวเองไดประโยชนดวย ซึ่งทัศนคติเหลานี้เปนผลมาจากกระบวนการท่ีผานมายังไมไดทําใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง  ซึ่งในปจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีไดชื่อวาเปนฉบับปราบปราม
การทุจริต  ไดกําหนดในหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 63 “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุน  และใหความรูแกประชาชน
ถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด  รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใน
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส  โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตาม
ท่ีกฎหมายบัญญัติ”

ดังนั้น  เทศบาลตําบลประโคนชัยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และหวังวาแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จะเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
องคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยตอไป



สวนที่ 2
กรอบและยุทธศาสตรที่เกีย่วของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมชิอบ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

กําหนดอยูในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของปวงชนชาวไทยวา “บุคคลมีหนาท่ีไมรวมมือหรือสนับสนุนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” และหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุน  และใหความรู
แกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการ
และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด  รวมท้ังกลไกใน
การสงเสริมในประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือชี้เบาะแส  โดยไดรับความ
คุมครองจากรัฐตาม ท่ีกฎหมายบัญญัติ”

2. ยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐในเรื่องการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน  ภาค
ประชาสังคม  ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือขายตางๆ ชวยกันสอดสองเฝาระวังตรวจสอบหรือตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ

3. ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปน

สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ

บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ

ประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50

วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
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4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือ
จากประชาชน

5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน
ในระดับท่ีสูงข้ึน

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน

กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพในการสราง
สังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังแนวทางท่ีไดจาก “Benchmarking” โดยถอด
บทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จดานการปองกัน
การทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู
เดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและ
ไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวม
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตาม

แนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
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2. การกําหนดพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใชอยางจริงจัง

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
4. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตาน

การทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตาม

แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ

กฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง
และเหตุผล

3. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
คําอธิบาย
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจาก

ประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมาจะเห็นได
วาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคม
ไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็
ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏท้ังในสวน
คําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหาสาระในหมวด
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ตางๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูการสรางสังคมท่ีโปรงใสปราศจาก
การทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือ
ยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไก
ปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวดเด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของ
ประชาชนท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปน
การสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม
และมีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยม
รวมในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีมุงแกไขปญหาการเมือง
การปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายท่ีสุด

ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ

ทุจริตตอสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ
1. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลง

สมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
กลยุทธท่ี ๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุก

ระดับ
1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจาหนาท่ีรัฐ
2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตาน

การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมือง

ในการตอตานการทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน
2. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติ

เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต



-6-

3. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให

ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ

ใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ
1. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอ

นโยบายนั้น ๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง
2. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรค

การเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการ
หรือกิจการนั้นๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอ
ใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนา
สาธารณะตางๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ัน
การกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูก
กําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการท่ีอาจนําไปสูการ
ทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน



-7-

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
7. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแกไขการ

ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การ
ทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของนักการเมือง
เปนตน และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซือ้จัดจาง
ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน)

8. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิง

นโยบาย
10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหาร
11. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ
1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามี

สวนรวมในการตรวจสอบ
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 4“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดย
อาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกัน

การทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือ

กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และ

หาขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ)
กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปน

มืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต
กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต
3. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปราม
การทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการ
สอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปราม
การทุจริตใหมีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ีรวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการ
ปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษา
วิเคราะหพลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบ
การปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงานท่ีลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผู
แจงเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุด
แลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวม
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ไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผูกระทําผดิ (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ
ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด

ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว

เขาถึงไดโดยงาย
2. การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและ

หนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการ

ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา

๒๒๑ และ 244)
4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด
กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอ

พลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรากฎหมายหรือปรบัปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
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3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต (เชื่อม
โยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)

5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)

๖. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ

กลยุทธท่ี 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการ

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

หนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)

กลยุทธท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
๑. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและ

สรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได
๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแก

เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐาน

และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต
กลยุทธท่ี 8 การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ

กระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด
แนวทางตามกลยุทธ
1. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึง

การรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง
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กลยุทธท่ี 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1. จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตาม

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :

CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน

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

ยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธ ท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัด

อันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู (Perceptions)
กลยุทธท่ี 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับ ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ

ท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

4. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน

ดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอ
ท่ี ๑๐ สรุปไดดังนี้

นโยบายท่ี 10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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ดําเนินการจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการไดใน
ระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะไดรวดเร็วท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแก
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ี
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตท้ังในดานวินัยและคดีรวมท้ังให
ผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนอีกท้ังจะทํา
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหาเชนการจัดซื้อจัดจางการรวมทุนการใชจายเงนิภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งไดมีคําวินิจฉัย
ขององคกรตางๆ มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

5. คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี  69/2559  เรือ่ง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ

เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
งาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได

ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทํา
การหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว

ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด

ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และ
ขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน
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เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตามเรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง

6. แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การวางรากฐานการ
พัฒนาองคกรอยางสมดุล

กลยุทธท่ี 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน

7. โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลง
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสู
การปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้

1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินใส

สะอาด” ท่ัวประเทศ

8. ยุทธศาสตรตามแผนการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ี 1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
ไมทนตอการทุจริต 2. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดก้ันการ 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ทุจริตเชิงนโยบาย 2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง

นโยบายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ปองกันการทุจริตเชิงรุก 2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไก 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
และกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต
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9. ยุทธศาสตรตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลประโคนชัย
ยุทธศาสตร กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทน 1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต
ตอการทุจริต 2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริต 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เชิงนโยบาย 2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง

นโยบายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ปองกันการทุจริตเชิงรุก 2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกและ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
กระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต



สวนที่ 3
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลตําบลประโคนชัย

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต

ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวย ปริมาณ
บูรณาการ งบปกติ รวม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
นับ งาน 1 2 3 4

1 โครงการสรางจติสํานึก โครงการ 1 - 150,000 150,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - 150,000 - กอง
ในการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาํนึกในการ มีจิตสาํนึกในการ สาธารณสุข
(เปนการสอดแทรก อนุรักษทรัพยากร อนุรักษทรัพยากร และสิ่ง
เปนหัวขอการบรรยาย ธรรมชาติและสิ่ง ธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
เก่ียวกับการปองกัน แวดลอมไมนอยกวา แวดลอม  และมี
การทุจริตในการอบรม รอยละ ๘๐ ภูมิตานทานการ
หลักสตูรตางๆ) 2. ผูเขารับการอบรม ทุจริตในชุมชน

มีความรูเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต
เพ่ิมข้ึน

2 สงเสริมและรณรงคสราง โครงการ 1 - - - 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - - - กอง
จิตสํานึกความตระหนัก มีจิตสาํนึกในการ มีจิตสาํนึกในการ สาธารณสุข
ในการอนุรักษทรัพยากร อนุรักษทรัพยากร อนุรักษทรัพยากร และสิ่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวด ธรรมมาติและสิ่งแวด ธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
ลอม (เปนการสอด ลอมไมนอยกวารอย แวดลอม  และมี
เปนหัวขอการบรรยาย ละ ๘๐ ภูมิตานทานการ
เก่ียวกับการปองกันการ 2. ผูเขารับการอบรม ทุจริตในชุมชน
ทุจริตในการอบรมหลัก มีความรูเก่ียวกับการ
สูตรตางๆ) ปองกันการทุจริต

เพ่ิมข้ึน
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
3 อบรมและสงเสริม โครงการ 1 - 100,000 100,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - 100,000 - กอง

พัฒนาสตรเีทศบาล สามารถแลกเปลี่ยน มีความรูความ สวัสดิการ
ตําบลประโคนชัย (เปน ความคิดเห็นและเพ่ิม เขาใจบทบาทและ สังคม
การสอดแทรกเปนหัวขอ ศักยภาพการดําเนิน มีสวนรวมในการ
การบรรยายเก่ียวกับการ กิจกรรมของสตรไีม พัฒนาเทศบาล
ปองกันการทุจริตในการ นอยกวารอยละ ๘๐ และมภีูมิตาน
อบรมหลักสูตรตางๆ) 2. ผูเขารับการอบรม ทานการทุจริต

มีความรูเก่ียวกับการ ในชุมชน
ปองกันการทุจริต
เพ่ิมข้ึน

4 อบรมพัฒนาบทบาท โครงการ 1 - 50,000 50,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - 50,000 - - กอง
สตรีและสรางความ มีความรูดานสิทธิสตรี มีความรูความ สวัสดิการ
เขมแข็งในสถาบัน บทบาทและสงเสรมิ เขาใจบทบาทและ สังคม
ครอบครัว การพัฒนาไปสูการ มีสวนรวมในการ
(เปนการสอดแทรกเปน สรางภาวะผูนําสตรีไม พัฒนาเทศบาล
หัวขอการบรรยาย นอยกวารอยละ ๘๐ และมภีูมิตานทาน
เก่ียวกับการปองกันการ 2. ผูเขารับการอบรม การทุจริตในชุมชน
ทุจริตในการอบรม มีความรูเก่ียวกับการ
หลักสตูรตางๆ) ปองกันการทุจริต

เพ่ิมข้ึน
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
5 โครงการฝกอบรมทบ โครงการ 1 - 90,000 90,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการ - - 90,000 - สํานักปลดั

ทวนอาสาสมัครปองกัน เพ่ิมศักยภาพในการ อบรมสามารถ
ภัยฝายพลเรือนเทศบาล ปฏิบัติงานปองกันและ ปฏิบัติงานปอง
ตําบลประโคนชัย (เปน บรรเทาสาธารณภยั กันและบรรเทา
การสอดแทรกเปนหัวขอ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ สาธารณภัยได
การบรรยายเก่ียวกับการ 2. ผูเขารับการอบรม อยางมีประสิทธิ
ปองกันการทุจริตในการ มีความรูเก่ียวกับการ ภาพและมีภูมิ
อบรมหลักสูตรตางๆ) ปองกันการทุจริต ตานทานการ

เพ่ิมข้ึน ทุจริตในชุมชน
6 โครงการฝกอบรมการ โครงการ 1 - 50,000 50,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - 50,000 - สํานักปลดั

ปองกันและระงับอัคคี สามารถเตรียมความ สามารถปองกัน
ภัยเบื้องตน (เปนการ ในการปองกันและ และระงับเหตุอัคคี
สอดแทรกเปนหัวขอการ ระงับอัคคีภัยเบื้องตน ภัยเบื้องตนไดและ
บรรยายเก่ียวกับการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีภูมิตานทานการ
ปองกันการทุจริตในการ 2. ผูเขารับการอบรม ทุจริตในชุมชน
อบรมหลักสูตรตางๆ) มีความรูเก่ียวกับการ

ปองกันการทุจริต
เพ่ิมข้ึน

7 โครงการอบรมและ โครงการ 1 - 320,000 320,000 ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - 320,000 - กอง
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เขาใจหลักการพัฒนา นําความรูมาเปน สวัสดิการ
ประสิทธิภาพ ชุมชนบนพ้ืนฐานการ แนวทางในการ สังคม
คณะกรรมการชุมชน มีสวนรวมและมีความ พัฒนาชุมและ

รูเก่ียวกับการปองกัน มีภูมิตานทานการ
การทุจริตเพ่ิมข้ึนไม ทุจริตในชุมชน
นอยกวารอยละ 80
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
๘ โครงการฝกอบรมการ โครงการ 1 - 50,000 50,000 1. ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม - - 50,000 - กอง

เกษตรตามแนวทฤษฎี มีความรูความเขาใจ มีความรูความ สวัสดิการ
ใหมโดยยดึปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ เขาใจเรื่องปรัชญา สังคม
พอเพียงไมนอยกวา เศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ๘๐ พัฒนาตนเองได
2. ผูเขารับการอบรม ตามสภาพพ้ืนท่ีมี
มีความรูเก่ียวกับการ ภูมิตานทานการ
ปองกันการทุจริตเพ่ิมข้ึน ทุจริตในชุมชน

๙ อบรมสภาเด็กและ โครงการ 1 - 120,000 120,000 1. เด็กและเยาวชน 1. สรางการมี - - 120,000 - กอง
เยาวชนเทศบาลตําบล ไมนอยกวารอยละ ๘๐ สวนรวมของเด็ก สวัสดิการ
ประโคนชัย (เปนการ 2.ผูเขารับการอบรม และเยาวชนใน สังคม
สอดแทรกเปนหัวขอ มีความรูเก่ียวกับการ ชุมชน
การบรรยายเก่ียวกับ ปองกันการทุจริต 2. มีภูมิตานทาน
การปองกันการทุจริต เพ่ิมข้ึน การทุจริตใน
ในการอบรมหลักสตูร
ตางๆ)

ชุมชน

10 โครงการอบรม คน 50 - - 1. เด็กและเยาวชนไม 1. สรางการมสีวน - - - - กองวิชา
กฎหมายทองถ่ิน นอยกวารอยละ 80 รวมของเด็กและ การและ

2. ผูเขารับการอบรม เยาวชนในชุมชน แผนงาน
มีความรูเก่ียวกับกฎ 2. มีภูมิตานทาน
หมายทองถ่ินและการ การทุจริตในชุมชน
ปองกันการทุจริต
เพ่ิมข้ึน
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
11 จัดตั้งศูนยอัยการคุมครอง ครั้ง 4 - - ไมใช จํานวนครั้งท่ีมีการ ผูเขารวมกิจกรรม ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

สิทธิและชวยเหลือทางกฎ งบประมาณ จัดกิจกรรมการให ไดรับความชวย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
หมายแกประชาชน (เปน ความชวยเหลือหรือ เหลือและไดรับ และ
การสอดแทรกเปนหัวขอ กิจกรรมใหความรู ความรูความเขาใจ แผนงาน
การบรรยายเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในการ
อบรมหลักสูตรตางๆ)

12 จัดตั้งศูนยยตุิธรรม ครั้ง 4 - - ไมใช จํานวนครั้งท่ีมีการ ผูเขารวมกิจกรรม ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง
ชุมชน งบประมาณ จัดกิจกรรมการให ไดรับความชวย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ

ความชวยเหลือหรือ เหลือและไดรับ และ
กิจกรรมใหความรู ความรูความเขาใจ แผนงาน

13 โครงการสนับสนุนการ แหง 1 - - - กระบวนการจดัซื้อจัด 1. สนับสนุน - - - - สํานักปลดั
ดําเนินงานศูนยขอมลู จางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมจดัซื้อจัด
ขาวสารการจัดซื้อจดัจาง เพ่ิมข้ึน จางใหเกิดความ
ของหนวยการบริหาร โปรงใส เปดเผย
ราชการสวนทองถ่ิน ตรวจสอบได

2. ปองกันการทุจริต
ในระบบจัดซื้อจดั
จาง
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ยุทธศาสตรท่ี 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
1 รายงานผลการปฏิบัติ เลม 800 - 32,800 32,800 เพ่ือเปนการเผยแพร 1. เผยแพรขอมลู - - 32,000 - กอง

งานประจําป ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารตอสาธารณะ วิชาการ
ของเทศบาลใหหนวย 2. ลดปญหาการ และ

แผนงานงานตางๆ ไดรับทราบ ทุจริต

2 กิจกรรมเผยแพร เลม 12,000 - 120,000 120,000 เพ่ือเปนการเผยแพร 1. เผยแพรขอมลู 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
ขอมูลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารตอสาธารณะ วิชาการ
ประจําเดือน ของเทศบาลใหหนวย 2. ลดปญหาการ และ
(จดหมายขาว) งานตางๆ ไดรับทราบ ทุจริต แผนงาน

3 โครงการเวที ครั้ง 2 - 50,000 50,000 1. รอยละ 75 ของ 1. สรางการมสีวน - 50,000 - - กอง
ประชาคมจดัทําแผน โครงการท่ีชุมชนเสนอ รวมในชุมชน วิชาการ
พัฒนาเทศบาล ถูกบรรจุในแผนสี่ป 2. มีภูมิตานทาน และ

2. สัดสวนประชาชนท่ี การทุจริตในชุมชน แผนงาน
เขารวมประชุมไมนอย
กวารอยละ 60

4 โครงการจดัทําแผน ชุมชน 16 - 10,000 10,000 รอยละ 75 ของ 1. สรางการมสีวน 10,000 - - - กอง
ชุมชน โครงการแผนชุมชน รวมในชุมชน สวัสดิการ

ถูกบรรจุในแผนสี่ป 2. มีภูมิตานทาน
การทุจริตในชุมชน
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
5 กิจกรรมจดัทําแผนจัดหา ครั้ง 1 - - ไมใช เพ่ือใหเทศบาลมี 1. ผูบริหารและ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กองคลัง

พัสดุประจําป งบประมาณ เอกภาพในการบริหาร หนวยงานผูตรวจสอบ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งานพัสดุและสามารถ สามารถทราบขอมลู
ดําเนินการเก่ียวกับ ตางๆ เก่ียวกับพัสดุได
งานพัสดุไดอยางมี อยางถูกตองและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็ว

2. การปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ

6 กิจกรรมการจัดทํา ครั้ง 4 - - ไมใช 1. จัดทํางบแสดง 1. ใชงบประมาณ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กองคลัง
รายงานผลการใชจาย งบประมาณ ฐานะการเงินและงบ อยางคุมคา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เงินของเทศบาลให อ่ืนๆ ตามระเบียบท่ี 2. ปฏิบัติงานถูก
ประชาชนไดรับทราบ เก่ียวของ ตองตามระเบียบ

2. จัดทํารายงาน ท่ีเก่ียวของ
แสดงผลการดําเนิน
งานตามท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน
กําหนด
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
7 กิจกรรมการจัดทํา ครั้ง 1 - - ไมใช จํานวนรอยละของการ ใชเปนแนวทางใน ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

แผนการดาํเนินงาน งบประมาณ แปลงแผนพัฒนาสามป การดําเนินงานใน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
ประจําปงบประมาณ ไปสูการปฏิบตัิ ปงบประมาณ และ

แผนงาน

8 กิจกรรมการจัดทํา ครั้ง 4 - - ไมใช 1. แผนการใชจายเงิน การเบิกจายเงิน ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กองคลัง
แผนการใชจายเงิน งบประมาณ แสดงรายละเอียดการใช เปนไปตามแผน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

จายเงินของหนวยงานผู การใชจายเงิน
เบิกยื่นตองานคลังทุก ของเทศบาล
ระยะ 3 เดือน
2. แผนการใชจายเงินเปน
รายไตรมาสของหนวยงาน
ผูเบิกท่ียื่นตอหนวยงาน
คลังรายงานรบั-จายเงิน
สดประจําเดือนเมื่อสิ้นป
งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
9 กิจกรรมสรางความรูและ คน 40 - - ไมใช กลุมเปาหมาย 1. ผูท่ีเขารับการ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

ความเขาใจในการประเมิน งบประมาณ 40 คน อบรมรับทราบแนว งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
ระดับคณุธรรมความ ทางการดําเนินงาน และ
โปรงใส (Integrity & ระดับการประเมิน แผนงาน
Transparency คุณธรรมความโปรงใส
Assessment : ITA) ของ 2. ผูท่ีเขารับการ
หนวยงานเพ่ือวางแผนการ อบรมมีความพรอม
ทํางานกับขาราชการและ ในการเขารับการ
พนักงานของรัฐในหนวยงาน ประเมินระดับ
ในการวางแผนการดําเนิน คุณธรรมความโปรงใส
งานใหองคกร มีระดับ 3. ผูท่ีเขารับการ
คุณธรรมความโปรงใสและ อบรมสามารถถาย
พัฒนาปรับปรุงองคกรให ทอดความรูและวิธี
มีคาผานคะแนนเกณฑการ ดําเนินการคณุธรรม
ประเมิน ความโปรงใส

10 โครงการอบรมและศึกษาดู โครงการ 1 - 300,000 300,000 จํานวนรอยละของ บุคลากรผูเขารับการ - 300,000 - - สํานักปลดั
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ บุคลากรผูเขารับ อบรมปฏิบัติงานตาม
การปฏิบัติงาน การอบรมมีความรู ระเบียบขอกฎหมาย

เก่ียวกับระเบียบ เพ่ือลดความเสีย่ง
ขอกฎหมายเพ่ือ การทุจริตในการ
ลดความเสีย่งของ ปฏิบัติงาน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”

ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
1 กิจกรรมการจัดวาง เลม 1 - - ไมใช รายงานผลการประเมิน เกิดประสิทธิผลและ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

ระบบควบคมุภายใน งบประมาณ ความเพียงพอและ ประสิทธิภาพของการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
ประสิทธิผลของระบบ ดําเนินงาน และ
ควบคุมภายในในการ แผนงาน
บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนด

2 กิจกรรมเปดโอกาส ครั้ง 4 - - ไมใช รอยละของผูเขารวม 1. เปนการสรางกลไก ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช สํานักปลดั
ใหประชาชนเขารวม งบประมาณ ฟงการประชุมสภา และชองทางสงเสรมิการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ฟงการประชุมสภา เทศบาล มีสวนรวมของประชาชน
เทศบาล ในการบริหารกิจการ

ของเทศบาล
2. สรางความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบ
ไดใหประชาชนเกิด
ความศรัทธา เช่ือมั่น
ไววางใจในการบริหาร
กิจการของเทศบาล

3 กิจกรรมจดัทําแผน ไตรมาศ 4 - - ไมใช 1. สรุปผลการติดตาม ผูบริหารมีขอมลู ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง
ติดตามและประเมิน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ ประกอบการตัดสิน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
ผลแผนพัฒนา 2. รายงานการติดตาม ใจในการปฏิบัติ และ

และประเมินผลแผน งาน แผนงาน
พัฒนาประจําปงบ
ประมาณ
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
4 กิจกรรมการประเมิน ครั้ง 1 - - ไมใช รายงานการติดตามและ ผูบริหารมีขอมลูประกอบ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ ประเมินผลการดาํเนิน การตัดสินใจในการปฏิบัติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
เทศบาล งานประจําป งาน และ

แผนงาน

5 คูมือประชาชน กระบวน 46 - - ไมใช จํานวนกระบวนงาน 1. ยกระดับการพัฒนา ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง
งาน งบประมาณ และประกาศเผยแพร การใหบริการของหนวย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ

ใหประชาชนทราบ งานภาครัฐ และ
2. สรางความโปรงใสใน แผนงาน
การปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐ

6 ศูนยรวมขอมลู ครั้ง 12 - - ไมใช รายงานผลการปฏิบัติ 1. สิทธิของประชาชน ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง
ขาวสาร งบประมาณ งานศูนยฯ ในการรับรูขอมลูขาวสาร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ

ท่ีอยูในความครอบครอง และ
ของหนวยงาน แผนงาน
2. ลดปญหาการทุจรติ
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
7 กิจกรรมเผยแพรขอมูล ชองทาง 11 - - ไมใช จํานวนชองทาง 1. เผยแพรขอมลู ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

ขาวสารเก่ียวกับการปองกัน งบประมาณ การประชาสัมพันธ ขาวสาร ผลการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
และปราบปรามการทุจริตให ดําเนินงาน โครง และ
ประชนชนทราบ การ แผนงานและ แผนงาน
(ปายประชาสมัพันธเทศบาล สรางเสริมความ
ตําบลประโคนชัย, ปาย เขาใจท่ีถูกตองแก
ประชาสมัพันธ 16 ชุมชน, ประชาชน
ปายไฟว่ิง, ระบบเสียงตาม 2. ลดปญหาการ
สาย,ว่ิงรถประชาสัมพันธ, ทุจริต
จดหมายขาว, วารสาร, ราย
งานประจําป,ไลนแอพิเคช่ัน,
WWW.Prakhonchai.go.th
Facebook : เทศบาลตําบล
ประโคนชัย, ปายประชา
สัมพันธ การแจงผานศูนย
ดํารงธรรม)
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ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

ท่ี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหนวย ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ รวม ตัวช้ีวัด ผลลัพธ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

นับ งาน 1 2 3 4
1 ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข แหง 1 - - ไมใช รอยละของจํานวนเร่ือง 1. สามารถแกไข ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช กอง

งบประมาณ รองเรียนที่สามารถออก ปญหาความเดือด งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ
ตรวจสอบและแกไข รอนของประชาชน และ
ปญหาได 2. ลดปญหาการ แผนงาน

ทุจริต
2 ตูรับฟงความคิดเห็น ครั้ง 1 - - ไมใช ตรวจสอบตูรับฟงความ เปนชองทางในการ ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช สํานักปลดั

งบประมาณ คิดเห็นเพ่ือนําเสนอใน ใหบริการประชาชน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
การจัดทําโครงการและ เก่ียวกับการรับเรื่อง
รูปแบบเสนอผูบรหิาร ราวรองทุกขของ
พิจารณาอนุมัติ ประชาชน

3 กิจกรรมแจงผลการ กิจกรรม 1 - - ไมใช รอยละของการแจงผล 1. สามารถแกไข ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ทุกกอง
ดําเนินการตามขอ งบประมาณ การดําเนินการตามขอ ปญหาความเดือด งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

รองเรียน รองเรียน รอนของประชาชน
2. ลดปญหาการ
ทุจริต
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