แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี

คานา
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในสังคม
ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น กับตนเอง และเห็ นว่า เป็นเรื่องไกลตัว หรือในบางส่ วนเห็ นว่าการทุจริต
สามารถทาได้ ถ้า ตนเองได้ป ระโยชน์ ด้ว ย ซึ่งทัศ นคติเ หล่ านี้ เป็นผลมาจากกระบวนการที่ผ่ า นมายั งไม่ไ ด้
ทาให้ เกิดการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้ จริง ซึ่งในปัจจุบัน ร่างรัฐ ธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๖๓ “รัฐ ต้องส่ งเสริม สนับสนุน และให้ ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มี
มาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ดังนั้ น เทศบาลตาบลบ้านชัฏ ป่าหวายจึงได้ จั ดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และหวังว่าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย

สารบัญ
หน้า
๑

ส่วนที่ ๑

บทนา

ส่วนที่ ๒

กรอบและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย

๑๔

ส่วนที่ ๑
บทนา
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในระบบราชการส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั ง คม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริ หารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ในการหยุ ดยั้ งการทุจ ริ ต แต่ปัญหาดังกล่ าวก็ยังดารงอยู่ ทาให้ ประเทศไทยมีภ าพลั กษณ์
การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสาคัญที่ทุกรัฐบาล
ให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชน
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหาร
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย
และการลงโทษผู้ ที่ กระท าความผิ ด อย่ างจริ ง จัง เพื่อ ให้ บุค ลากรและภาคประชาสั งคมมี จิ ตส านึ กต่ อต้ า น
การทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่ อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับส่ วนราชการ โดยมุ่งเน้ นการปลู กฝังให้ คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และประชาสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ชอบบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ างเป็ นรู ปธรรม เทศบาลต าบลบ้ านชั ฏป่ าหวายจึ ง ได้ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบล
บ้านชัฏป่าหวายต่อไป

ส่วนที่ ๒
กรอบและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่ การปฏิบัติ จึงไดมี
การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สอดคลองกับ
สภาพปั ญหาและสถานการณการดาเนิ น งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหน่ว ยงานต่าง ๆ
ตองเผชิ ญอยู่ จ ริ ง ตองมี การคานึ ง ถึ งบทบาทของทุ กภาคส่ ว นไมว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตัง้ แต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนไดรับทราบในทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่า งเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
จากผลการวิเคราะห์สถานการณการทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์ วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์ กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ไดมีการนามาประมวลผลเพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปข้ า งหนา จะมุ ง สู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม เปนสั งคมมิ ติ ใ หมที่ป ระชาชนไมเพิ กเฉยต่ อ การทุ จริ ต ทุก รู ป แบบ โดยไดรั บ ความร่ ว มมือ จาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๕ ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ
ดาเนินงานจากเดิม ไปสู กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทาการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกตอไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุ ปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานง
ทางการเมืองของประชาชนที่ต องการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับการสานตอจากฝาย
การเมืองและเจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไก
การปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่า จะ
สามารถเป็ น ผู้ ปกป้ อ งผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอย่า งรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่า เทียม ทั้งนี้
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสของประเทศไทยในทุ ก มิ ติ ใ ห้ มี ม าตรฐาน
ต า ม อ นุ สั ญ ญ า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ค . ศ . ๒ ๐ ๐ ๓ (United Nations
Conventionagainst Corruption: UNCAC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้ องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็ นธรรม และไดรับ
ความร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตรการดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปนยุทธศาสตรที่มุ งเนนใหความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่
“ไมทนตอการทุจ ริต ” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสั งคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดาเนินการ
ผ่านสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทาหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ ๑ กาหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน
ส่วนตัวและผลประโยชนสวนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร บทเรี ย น การเรี ย นการสอน การน าเสนอและรู ป แบบการป องกั น
การทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ
๒. การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีการประกาศใชอยางจริงจัง
กลยุทธ์ที่ ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสาหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
๓. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
๒. พั ฒ นาหลั ก สู ต ร บทเรี ย น การเรี ย นการสอน การน าเสนอและรู ป แบบการป องกั น
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ

๓. พัฒนาระบบและจัดการองคความรู การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมหรือ
กฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จ
จริงและเหตุผล
๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผ านมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุ มทุกฝายตางมีข อเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของ
รัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ มทุกฝายที่ไมยอมรับและ
ไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจานงทางการเมือง
อั น แนวแนของประชาชนไทยทุ ก กลุ มทุ ก ฝายที่ ต องการใหการบริ ห ารราชการแผนดิ น ของรั ฐ บาลและ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนองตอบตอเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกาหนดใหมี
ยุ ทธศาสตรการน าเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู การปฏิบั ติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคล้องเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มงุ เนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมือง
ในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ กาหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให นักการเมืองแสดงเจตจานงทาง การเมืองในการตอตาน การ
ทุจริต ตอสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ก าหนดให นั ก การเมื อ งต องแสดงเจตจ านงทางการเมื อ งในการต อตานการทุ จ ริ ต
ต่อสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดารงตาแหนงทางการเมือง
๒. กาหนดใหพรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เรงรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ในทุกระดับ

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึ ก ษาและก าหนดแนวทาง/ขั้ น ตอนการก ากั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจาหน้าที่รัฐ
๒. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกาหนดกลยุทธและมาตรการสาหรับเจตจานงในการ
ต่อตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกาหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกาหนดกลยุทธและมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การสงเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
๒. จั ด ท าแผนการปฏิ รูป ระบบการจั ด สรรงบประมาณด านการปองกั น และปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณ
ต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๒. จั ดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่
พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึ งได้กาหนดให้ มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรร
มาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ ๓ กาหนดกลยุทธและแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๔. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๗. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๘. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
๑๐. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
๑๑. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เผยแพร่ องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๒. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๓. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication :
IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
๒. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๒. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๓. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๒. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วย
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
๓. สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ

๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การปรั บ ปรุ งระบบการรั บเรื่ องร้อ งเรี ยนของหน่ว ยงานต่ อต้า นการทุจริ ตต่า ง ๆ ให้ มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพัฒ นาระบบการตรวจสอบความเคลื่ อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
๒. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสใน
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
๔. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
๒. การตรากฎหมายหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔. การบั งคั บ ใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับ ความเสี ยหายความเร่งด่ ว น และสถิ ติ
การทุจริต
๕. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญา
หรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปราม
การทุจริต
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower)
ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)

๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่เป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)
๓. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการ
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต
ที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ ปรับปรุงการทางาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดาเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับ
การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
๒. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)
๓. เร่ งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
(CPI)
๔. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
๒. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย

สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔
ส่งเสริมให้มรี ะบบ พั ฒ น า จิ ต ส า นึ ก รณ ร งค์ ส ร้ า งจิ ต ส า นึ ก ด้ า น จานวนกิจกรรม
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
และกระบวนการ
สาธารณะ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการ
กล่อมเกลาทาง
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ ห้ แ ก่ จิตสานึกด้าน
ปฏิบัติราชการด้วย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
เจ้าหน้าที่
คุณธรรมจริยธรรมฯ
ความซื่อสัตย์ สุจริต
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย

กลยุทธ์

๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์

วางมาตรการเสริม ๑. การเผยแพร่
ในการสกัดกั้นการ ข้อมูลข่าวสารที่
ทุจริตเชิงนโยบาย
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
๒. กาหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
และการใช้จ่าย
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บนโยบาย ข่าวสารความรู้
ผ่านทางเว็บไซต์
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑ ครั้ง/ปี
การมีระบบควบคุม
การจัดทาแผน
และตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน ๑
ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔
๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ประชาชนได้ รั บ รู้
ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๑ ครั้ง

สานักปลัด

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิ บั ติ งานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย

๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต

กลยุทธ์
พั ฒ นานวั ต กรร ม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ ลด
ปัญหาการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔

พัฒนาเทคโนโลยี
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ จานวนครั้งในการ
สารสนเทศและการ จั ด จ้ า งผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ เผยแพร่ประกาศ
สื่อสารที่เปิดโอกาส สานักงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ผลลัพธ์

ทุก
มี ก ารเผยแพร่ ป ระกาศ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ทุกโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย

๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔
ช่อ งทางการรั บแจ้ ง
เริ่ม
มี ช่ อ งทางการรั บ แจ้ ง
เรื่องร้องเรียน
ดาเนิน
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การทุจริต
การ
โดยเฉพาะ

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
การปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้
โดยง่าย

ปรับปรุงระบบช่องทาง
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตโดยเฉพาะ
บนเว็บไซต์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

