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บทน า 

หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ ไขปัญหาใน
ระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอดทุจริตหรือการทุจริตมี
ทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆต าแหน่ง จะต้องมี
จิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ฯ  ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” 
แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแน่นอน 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินหนึง่ทีจ่ะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปอูงกันการทจุริตเพื่อขยายผลไปยงัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วกท็ าให้ทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ยึด
หลักการบรหิารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการปูองกันและปราบปรามการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

2. เพื่อสง่เสรมิ/เสรมิสร้างให้บุคลากร ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
 
 



 
3. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อใหร้ะบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทจุริต หรือการปฏิบัตหิน้าที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัตริาชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 

5. เพื่อใหทุ้กภาคส่วนรูเ้ท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทจุริต โดยมีการพฒันาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทจุริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมอืงและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ตลอดจน 
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝุาย 

2. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงมรีะบบการปฏิบัตงิานที่สามารถปูองกันปญัหาเกี่ยวกับ 
การทจุริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกบักรณีการทจุริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปรง่ใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงสามารถพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจใหเ้หมาะสม 

5. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงพฒันาบุคลากรผู้ปฏิบตัิหน้าที่ในการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสรวง มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพือ่ประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการปูองกันการทุจริต 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

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

 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบงัคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงข้ึน 
 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะน ามา
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กร
วิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก 
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่
ประสบความส าเร็จด้านการปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการ
ด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ท่ี 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

 



 2. พัฒนาหลักสตูร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ท่ี ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกดิการลงโทษทางสงัคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของ
สังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึง
เจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่
น าไปสู่การสร้างสงัคมที่โปรง่ใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปจัจบุันสะท้อนให้เหน็ได้อย่างชัดเจน ถึง
ความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อย
เป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเ บือนอ านาจ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกปูองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด 
เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ
เข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน 
ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านง
ทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ใน
การต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมือ งการ
ปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
 



 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ท่ี ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ 
 1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
 2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ท่ี ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 



 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกดักัน้การทุจรติเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด าเนินตาม
โครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่
ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้
ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิง
นโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่
นโยบายของพรรคการเมอืงถูกก าหนดให้เป็นรปูธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจ
ยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบาย
หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ท่ี ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยทุธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบันโยบาย 
 4. พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรบันโยบายทีผ่ิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 



 
 7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริต
ในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็น
ต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในข้ันตอนของการจดัซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
เป็นข้ันตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10.การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ์ท่ี ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการสง่เสรมิภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทจุริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4“พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบรหิาร และกลไกอื่น ๆ  และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 

1. พัฒนามาตรการเชิงรกุที่สามารถแก้ไขปญัหาการทจุริตในแตล่ะระดับ 
 



 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบรูณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการ
ทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปอูงกนัการทจุริต 

  กลยุทธ์ท่ี ๒สร้างกลไกการปอูงกันเพื่อยบัยั้งการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. สร้างกลไกปูองกันเพือ่ยับยั้งการทุจริต 
  2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกปอูงกันเพื่อยบัยั้งการทจุริตสู่การปฏิบัติ 
 3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ลดข้ันตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั 
  2. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการปอูงกันการทจุริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ท่ี 6 สนบัสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลกับรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
 1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัตติามหลกัธรรมาภิบาล 
 3. ก าหนดบทลงโทษกบัภาคเอกชนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการทจุริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดบัการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกันการทจุริต 

                                                             
 

 



 

 กลยุทธ์ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิชิงปอูงกันเพื่อต่อต้านการทจุริต 
 2. ปรับปรงุประมวลจริยธรรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรบัการปูองกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดการคลงัของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้ องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน การ
วางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปูองกันการทุจริตในเชิงรุก 
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่
ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการ
ทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ( UnitedNations 
Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะ
กระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 2. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 



 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตอ้งของทรัพยส์ินและหนีส้ิน
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การก าหนดกลุม่เปูาหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนีส้ินให้ครอบคลมุถึงโอกาสในการทจุริต
(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนญูมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพเิศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิม่บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไ้ขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทจุริต(เช่ือมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นทีข่องประเทศ (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสงักัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย 
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2

(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 
                                                             
 

 

 



 
 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ 
และ 244) 

 กลยุทธ์ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการของเจ ้าหน้าที ่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทกัษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แกเ่จ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพฒันาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตทีเ่ข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ท่ี 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มทีรัพยากรทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการเพิม่ขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  
 
 



 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทจุริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรบัรู้เรื่องการทจุริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรบัรูเ้รื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรบัรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเช่ือมโยงเปาูหมายยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ 
สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายท่ี 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพือ่สร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการ
ลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐวางมาตรการปอูงกนัการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทกุด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผูก้ระท าการทุจริตทั้งในด้าน
วินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อ 
 
 



 
ประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดย
มิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 
1.3  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทจุรติในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรา
ยงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 
1.4  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)  
 
 



 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การสง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ปูองกันปราบปรามการทจุริตอย่างเข้มข้น 
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใส

สะอาด” ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2   กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 3           นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10  ค าสั่ง คสช. ท่ี 69/2557                                        นโยบายเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)             การป้องกันปราบปราบการทุจริต      ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557            มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูา
ระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เก่ียวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบปูองกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาค เอกชน และเครื อข่ ายต่าง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3.การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

10.2 ให้ประชาชนเข้ าถึ งการบริ กา ร
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1.ส่ ง เ สริ มกา รบริ ห าร กิ จกา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ปูองกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เ ภอใ สสะอาด  แล ะองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
 



 

 



 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 พันธกิจ มี 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารจัดการ 
  2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  3. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิตและพฒันาสงัคม 
  4. ด้านการจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
  5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  6. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ได้เน้นตามแนวทางที่ 6 พัฒนาด้านการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี 
แนวทางการพฒันา 
  - การส่งเสริมและเพิม่ศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
  - การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบรหิารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปรง่ใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรบั
การ กระจายอ านาจ และเพือ่ใหป้ระชาชนมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ส่วนที่ 3 

 

          
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  

อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลัง
ของแผ่นดิน 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกิจกรรมจัดพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการท่ี
ดีและพลังของ
แผ่นดินอย่างน้อยปี
ละ1คร้ัง 

      อปท. 

2 เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง  (เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 - จ านวนคร้ังที่มีการ
จัดบรรยายให้ความรู้ 

      อปท. 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ศพด.
หนองสรวง 

กิจกรรม 1  5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองสรวง 

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด. 
หนองสรวง 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ศพด.
หนองกก 

กิจกรรม 1  5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองกก 

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศพด.
หนองกก 

5 โครงการพัฒนาความรู้ด้านงาน
พัสด ุ

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-
งานด้านพัสดุมีความ
เข้าใจและท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

      อปท. 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

6 ส่งเสริมในการให้ข่าวสารข้อมูล 
และการรับทราบแผนการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ95ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับ
ทราบแผนการ
ปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

      อปท. 

7 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้
เข้ารับการประชุมอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
ปูองกันการทุจริตในหน้าท่ี
ราชการ 
 
 

คน    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ95ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานได้รับการ
พัฒนาและ
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      อปท. 

8 โครงการอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่/ย้ายมาใหม่ จังหวัด
นครราชสีมา 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ 95ของผู้เข้าร่วม
รับการฝกึอบรมรบัทราบ
นโยบายการบรหิารงาน
ของจังหวัดและมี
จิตส านึกปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

      อปท. 

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมลงนามรับทราบและ
ติดตามก ากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด ให้ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

คน 
(ร้อย
ละ) 

ร้อยละ
95 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด 
ลงนามรับทราบ
เพื่อถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

      อปท. 

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

กิจ 
กรรม 

 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

-จ านวนการเข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าวัด 
ฟังธรรม และการ
ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของ
เจ้าหน้าที่  
 

      อปท. 

3 การคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น  เพื่อเข้ารับการ
ยกย่องชมเชยเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมและเป็นผู้
ท่ีทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการคัดเลือก
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น 

      อปท. 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง 

กิจกรรม 1  20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สมารถใช้
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ความรู้ 
ประสบการณ์ท่ี
ได้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีใน
สังกัด เข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 30 ของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด  
ท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

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

     อปท. 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้
เครือข่ายภาคประชาชน 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

เครือข่ายภาค
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

      อปท 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 สนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ในการปูองกันการทุจริตโดย
สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องทุกข์ได้ทุกวันในเวลาราชการ 
 

ช่อง 
ทาง 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนให้
ประชาชนมีความ
สะดวกยิ่งข้ึน 

       อปท. 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ
ประชาคม การจัดท าแผนพัฒนา
อบต. 

คร้ัง 1  20,000 20,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
เพื่อความ
โปร่งใส 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.หนองสรวง 

4. โครงการจัดท าแผนชุมชนและ
จัดท าแผนประชาคมชุมชน 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 
 

      อบต.หนองสรวง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามนโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงมหาดไทย  

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

มีช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

     อปท. 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 การจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  
 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าคู่มือ
ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

อบต.หนองสรวง
เป็นองค์กร
โปร่งใส 

     อบต.
หนอง
สรวง 

3. ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

คร้ัง  1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าประกาศ พนักงานส่วน
ต าบล  และ
พนักงานจ้างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     อบต.
หนอง
สรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครง 
การ 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชี และ
ด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
 

มีการ
ตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชี 
และด้านการ
ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

     หน่วย
ตรวจสอบ
ภายในของ
หน่วยงาน 

 

2 โครงการ นครราชสีมาใสสะอาด 
ท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส่วนราชการ และ 
อปท.มีโครงการ 
นครราชสีมาใส
สะอาด ท้องถ่ินไทย
ใสสะอาดหรือ
โครงการลักษณะ
เดียวกัน 

      อปท. 

3 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
อบต.หนองสรวง 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ส่วนราชการประเมิน 
ควบคุมความเสี่ยง 
ของแต่ละกอง 

มีการควบคุม
ภายใน 
แต่ละกองอย่าง 
1 คร้ัง/ปี 

     อบต.หนอง
สรวง 

 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี 
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละคร้ัง 

ครั้ง อยา่ง
น้อยปี
ละ 1 
คร้ัง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบ
การเงินของ อปท. 

มีการตรวจสอบ
การเงินของ 
อปท. 
อย่างน้อย 1 
คร้ัง/ป ี

     อปท. 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ทบทวนคู่มือการด าเนินงาน 
ให้ทันกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนา
แนวทางข้ันตอนวิธีการ
ปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค าสั่ง, 
กฎระเบียบท่ีพบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริตและท าให้เข้าใจง่าย 
 
 
 

คู่มือ 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการ ทบทวนคู่มือ
การด าเนินงาน 

ส่วนราชการเป็น
องค์กรโปร่งใส  

     อปท. 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการบริหารงานของสถานท่ี
กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
ราชการส่วนท้องถ่ินอ าเภอขาม
ทะเลสอ 

อุดหนุน 
งบประ
มาณ 

1  14,000 14,000 อุดหนุนเทศบาลหรือ 
อบต. เจ้าภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อบต.เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 

๒๐,๐๐๐     อบต.
หนอง
สรวง 

3 ติดตัง้หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  

แห่ง 9  150,000 150,000 หอกระจายข่าว 
9 แห่ง 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการมากข้ึน 
รวมถึงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

150,000     อบต.
หนอง
สรวง 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ  

ช่อง 
ทาง 

2   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

     อปท. 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยเสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุกภาคส่วน 

ช่อง 
ทาง 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกัน
การทุจริต 

 

     อปท. 

2 คัดเลือกผู้แทนชุมชนในการร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต.หนองสรวง 

คร้ัง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วม
เป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
โครงการต่าง ๆ 

     อบต.หนอง
สรวง 

 

 



 


