แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ก
คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) เป็นการขับเคลื่อน
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และ
การปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และภายใต้การดำเนินงานต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิด
ความโปร่งใสในการทำงาน และดำเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาลในการบริห ารราชการแผ่น ดิ น
ซึ่งภารกิจการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบลปงน้อย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดผลดีและเป็นไปอย่างโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข
สารบัญ
หน้า
คำนำ
ก
สารบัญ
ข
ส่วนที่
1
บทนำ
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
2. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
3. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
5. โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
“มหาดไทยสะอาด”
6. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
1. มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1
12
13
14
14
14
15
15
18
24
25

ภาคผนวก
27
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อทุกมิติ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คำอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี ค่ า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้ านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

-25. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทาง
สัง คม ให้มีค วามเป็น พลเมือ งที่ดี มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และ
เสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว นมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนา
นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อัน จะนำมาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและ
เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูร
ณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอด
บทเรียนและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จด้าน
การป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริ ตทุกรูปแบบ
มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินการ
ต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว น
ร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื ่อ งและได้รับ การสนับ สนุน อย่า งเพีย งพอเพื ่ อ ให้เ กิด ผลเป็น
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ ฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

-34. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒ นาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คำอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่าน
มา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้าน
การทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหา
ความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนง
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุก
ฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทาง
การเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคำปรารภอัน
เป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวด
ต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกัน
ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นำ
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด
เด็ดขาด เพื่ อมิให้ ผู้ บ ริห ารที่ ป ราศจากคุณ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอำนาจในการ
ปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อำนาจตามอำเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุ ทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจำนง
ทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและ
ความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกำหนดให้ นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2. กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
รัฐในทุกระดับ
1. ศึ ก ษาและกำหนดแนวทาง/ขั้ น ตอนการกำกั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุ ทธ์ที่ ๓ สนั บ สนุ น ให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
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ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒ นาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ นวทางการปฏิ รู ป ระบบการจั ด สรรงบประมาณด้ านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกั บดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คำอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารใน
การเสนอโครงการหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์
จากการดำเนิ น ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้ เกิดความเสี ยหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่ างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจั ย ที่ผ่ านมาพบว่าการทุ จริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การ
ใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ
สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการ
กำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมือง
ถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไข
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โครงการที่ อาจนำไปสู่ การทุ จ ริ ต ได้ รวมถึ งขาดการประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานในการตรวจ สอบ
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 จึงได้ ก ำหนดให้ มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบ าล ตั้งแต่ เริ่มขั้น ก่อตัวนโยบาย (Policy
formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้น
การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ
ขัน้ ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ
เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผัน งบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่
เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การ
ทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริต
เชิงนโยบาย
10.การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle
feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

-7กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยาก
ขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
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1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุ ทธ์ที่ 5 การพัฒ นา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒ นาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
2. การบู ร ณาการระบบการประเมิ นด้ านคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งาน ของ
หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒ นาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต

-93. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต
การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษใน
การดำเนิ น คดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกำหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและ
ฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จำนวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการ
ทุ จ ริ ต เพื่ อ ตรากฎหมายป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในเชิ ง รุ ก การบู รณาการข้ อมู ลและข่ าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดการดำเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน การคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention
Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้ ว ย ซึ่ งในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย
(Legislation) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Enforcement) และการตั ด สิ น คดี แ ละลงโทษผู้ ก ระทำผิ ด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทำการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
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1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ ความเห็ นทางกฎหมายในการเสนอ
แก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือ
ทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
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หน่ ว ยงานธุร กิจ เอกชน เกี่ย วกับ ข้อมู ลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุ จริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพั ฒ นาเจ้ าหน้ าที่ ป ราบปรามการทุ จ ริตให้ มี ความรู้/ทั กษะ/ขีด ความสามารถ ที่ เป็ น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล
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การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ศึ ก ษา และกำกั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ
(CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
2. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐ บาลของ พลเอก ประยุ ท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีน โยบายในการบริห ารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดำเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึ ดหลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี เพื่ อ สร้างความเชื่อ มั่ นวางใจในระบบราชการลดต้ น ทุ น
ดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ในระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้
อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะ
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ชีวิตประจำวันเป็นสำคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตทั้งในด้าน
วินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
3. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุ ขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณี ที่ มีก ารกล่ าวหาหรือพบเหตุอัน ควรสงสั ยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่าง
เคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครัฐ ดำเนิ น การ
แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อ 1

-14ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
4. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน
5. โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดำเนิ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คำสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 69/2557 ลงวัน ที่ 18 มิถุนายน
2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
มาเป็นกรอบและแนวทางดำเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่ง
จะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
๖. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปงน้อย
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสให้องค์กร สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความร่ว มมือกับภายนอก
องค์กรในลักษณะของการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์
ว่า “สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์กรให้โปร่งใส สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต”
มิติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-15ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่าย
ประจำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่ อ ส่ งเสริ ม การปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความโปร่ งใส แก่
ผู้บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งาน ให้ ทุ ก คนตระหนั กถึ งการร่ว มมื อ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
วิธีดำเนินการ :
- จัดอบรมพัฒนาจิตใจ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ใน อบต.ปงน้อย

๓๐,๐๐๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- บุ ค ลากรในองค์ ก ร
ทั้ งฝ่ ายการเมื อ งและ
ฝ่ายประจำมีจิตสำนึก
และมี ความตระหนั ก
ถึ ง ความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต
- เมื่ อ บุ ค ล า ก ร มี
ศีลธรรม คุณธรรม จะ
ทำให้ ไ ม่ มี ค วามโลภ
และไม่เกิดการทุจริต

หมายเหตุ

-16มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
ของภาคธุรกิจ
และประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส แก่ประชาชน
ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต
วิธีดำเนินการ :
- จัดอบรมให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนในเขต อบต.ปงน้อย

๓๐,๐๐๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ประชาชนมี จิตสำนึ ก
และมี ความตระหนั ก
ถึ ง ความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

-17มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

๑.๓ การปลูกฝัง ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
จิตสำนึกและ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลปงน้อย
ความตระหนักแก่
เด็กเยาวชน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส แก่เด็ก
เยาวชน ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการร่วมมือป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต
วิธีดำเนินการ :
- จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- จัดประชุมประชาคมตำบลหรือเด็กและเยาวชนเพื่อมาเสนอ
โครงการที่กลุม่ มีความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย :
เด็ก เยาวชน ในเขต อบต.ปงน้อย

๑๐,๐๐๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- เ ด็ ก เ ย า ว ช น
จิต สำนึ ก และมี ค วาม
ตระหนั ก ถึ ง ความมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ

-18มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

๒.๑ การสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ
๒.๑.๑ การ
บริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ :
- ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมา โดยใช้หลักสมรรถนะ คือมีการ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความสนใจในการที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงาน ให้แต่ละคนได้แสดงถึงความสามารถของตนเอง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
กลุ่มเป้าหมาย :
- พนักงานจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- การสรรหาพนักงาน
จ้างเหมาบริการปกติ
เป็ น การดำเนิ น การ
โดยวิธีตกลงราคาที่ไม่
มีการกำหนดขั้นตอน
สรรหาไว้ เหมื อ นกั บ
พนั ก งานส่ ว นตำบล
หรือพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ แต่ เพื่ อ ความ
โปร่ งใส จึงนำวิ ธีก าร
สรรหาของพนั ก งาน
ส่ ว น ต ำ บ ล ห รื อ
พ นั ก งา น จ้ า งต า ม
ภ า ร กิ จ ม า ใช้ โด ย
อนุโลม

หมายเหตุ

-19มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

๒.๑ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ผชู้ ำระภาษี
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมของราคาประเมิน

๒.๑.๒ การบริหาร
งบประมาณ
วิธีดำเนินการ :
การเงิน การคลัง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น
และทรัพย์สิน
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

๑๐,๐๐๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- ท ำ ให้ ท ร า บ ก า ร
ประเมินภาษีที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม

หมายเหตุ

-20มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

๒.๑ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- จัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก หลาย
ช่องทาง
วัตถุประสงค์ :
- ได้รับชำระภาษีที่ตรงเวลา

๒.๑.๓ การ
จัดบริการ
สาธารณะและการ วิธีดำเนินการ :
บริการประชาชน - รับชำระภาษีทางธนาณัติ , ทางธนาคารกรุงไทย , ทาง ธกส. และที่
ทำการ อบต.ปงน้อย
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกคน

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- ได้รับชำระตามยอด
ประเมินภาษี

หมายเหตุ

-21มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

๒.๒ มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
ของฝ่ายบริหาร/
เจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- การใช้ดุลพินิจต้องชอบด้วยกฎหมาย
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมาย ตามที่
กฎหมายให้ใช้ดลุ พินิจไว้
วิธีดำเนินการ :
- ก่อนการใช้ดุลพินิจต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายก่อนว่า
การใช้ดุลพินิจทำได้แค่ไหน
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
ราชการเป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส ให้ ก าร
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ มี ข อบเขต
ตามที่ ก ฎ ห ม ายให้
อำนาจไว้ เป็ น ส่ ว น
หนึ่ ง ของการบริ ห าร
ราชการตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ

-22-

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

๒.๓ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงานหรือ
บุคคล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- เชิดชูผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นที่ประจักษ์
วัตถุประสงค์ :
- เพือ่ สร้างค่านิยมของการซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ให้เกิดขึ้นในสังคม
วิธีดำเนินการ :
- กำหนดหลักเกณฑ์หน่วยงานหรือบุคคลผูส้ มควรได้รับการเชิดชู
เกียรติโดยเริ่มจากภายในองค์กรเป็นลำดับแรก
- มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย :
- ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- โดยลำดั บ แรกจะ
เป็ น การเชิ ด ชู เกี ย รติ
แก่ บุ ค คลในองค์ ก ร
ก่ อ น หลั งจากนั้ น จึ ง
จะขยายไปสู่ภายนอก
องค์ ก ร เพราะการ
ป้องกันการทุจริตต้อง
เริ่ ม จากภายในก่ อ น
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม
เชื่อมั่นต่อการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

-23-

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

๒.๔ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริต
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม
วิธีดำเนินการ :
- แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย :
- ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- เมื่อได้ทราบ รับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุ จ ริ ต ต้ อ งมี ก ารตั้ ง
คณ ะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ การป ฏิ บั ติ
ราชการเป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม อันจะส่งผล
ให้ การป้ องกั น การ
ทุจริตมีประสิทธิภาพ
แล ะเกิ ด ความ เป็ น
ธรรม

หมายเหตุ

-24-

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

๓.๑ การสร้าง
กลไกและช่องทาง
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ อบต. ใสสะอาด
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการต่าง ๆ และ
ตลอดจนถึงร่วมตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณและการก่อสร้าง
จนถึงการตรวจรับงาน
วิธีดำเนินการ :
- ให้ประชาชนหรือผู้แทนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการงาน
ก่อสร้างของหมู่บ้านตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย :
- ประชาชนในหมู่บ้าน

๓๕,๐๐๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- ให้ ป ระชาชนหรื อ
ตั ว แทนประชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ออกแบบ โครงการ
ต่ า ง ๆ ที่ ท ำเพื่ อ ให้
บริ ก ารสาธารณะกั บ
ประชาชน อันจะตรง
ตามความต้ อ งการ
ของประชาชน มิ ใ ช่
เป็นการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ รั ฐ เป็ น ผู้
จัดให้เพียงอย่างเดียว

หมายเหตุ

-25มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

๔.๑ การพัฒนา
กลไกการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการจัดซือ้
จัดจ้าง
วิธีดำเนินการ :
- ทำหนังสือแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ส่งรายชื่อตัวแทน ประชาคมหมู่บา้ นเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับงานจ้าง
- ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ในระหว่างดำเนินการ
เช่น การทำสัญญา การตรวจรับ และเข้าร่วมสังเกตการณ์
กลุ่มเป้าหมาย :
- ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)
- ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
โครงการถูกต้อง ตาม
ระเบี ยบ ครบ ถ้ ว น
เป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ
แปลน

หมายเหตุ

-26มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

๔.๒ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงาน ให้มีตัวแทนสภาประชุม
ร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้สภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
พนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของกลไกป้องกันการทุจริต
วิธีดำเนินการ :
- ในการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือนของผู้บริหาร พนักงาน อบต.
ปงน้อย ต้องเชิญผู้แทนของสภา อบต. แล้วแต่ประธานสภา อบต.จะ
มอบหมายให้ใครเข้าร่วม อย่างน้อย ๒ ท่าน
กลุ่มเป้าหมาย :
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

-

-

-

-

เป็นการ
ดำเนินงาน
ปกติ ริเริ่ม
ใหม่
/

ผลต่อการป้องกัน
การทุจริต
(โดยสรุป)

หมายเหตุ

-27-

ภาคผนวก

-28คณะทำงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
ฝ่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๑. นายศรีทน ชุ่มมงคล
๒. นางวันเพ็ญ หลวงแก้ว
๓. นายวรายุ หนูภิรมย์
๔. นางรัชนีกร กิติยา
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๑. นายอนุชา ใจมูลมั่ง
๒. นายอดิศักดิ์ พรมเมือง
๓. นายอินสม ปัญโญแสง
๔. นายเศรษฐา ปงลังกา
๕. นางวันทยา สมฟอง
๖. นายวิเชียร ราวิชัย
๗. นายวีระศักดิ์ วงค์เรือง
๘. นางสาวอินทุออน แก้วบุญปั๋น
๙. นายพิน เนื่องไชยยศ
๑๐. นายอานนท์ บัวเมิน
๑๑. นายสุขแก้ว นาใจ
๑๒. นางสาวรัชนีกร เลิศภูธร
๑๓. นายตุ้ม ปงชาคม
๑๔. นายไชย ประทุมวงค์
๑๕. นายสุพัฒ สุยะยง
๑๖. นายอินถา ปงลังกา
๑๗. นายวัน ปงชาคำ
๑๘. นายสมจิตร ยศยาคำ
๑๙. นายชัยวล กระทง
ฝ่ายประจำ
๑. นางสาวนิชุดา ทะนันชัย
๒. นายยุทธนา แก้วศักดิ์
๓. จ่าเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตย์
๔. นายนพดล ภักดีอาษา
๕. จ่าสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ์

นายก อบต.ปงน้อย
รองนายก อบต.ปงน้อย
รองนายก อบต.ปงน้อย
เลขานุการนายก อบต.ปงน้อย
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
ผอ.กองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป

-29๖. นางสาวชรินทิพย์ วันดี
๗. นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์
๘. สิบเอกทิตย์ แลใจปา
๙. นายสมยิ่ง แสงงาม
๑๐. นางสาวนฤมล สุยะมงคล
๑๑. นายสมเจต คะณะรินทร์
๑๒. นางสาวนฤมล สมสุรินทร์
๑๓. นางกรรนิกา มั่นกุง
๑๔. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม
๑๕. นายระพี เกตุกวี
๑๖. นางสาวกนกดารา ไร่ลือคำ
๑๗. นางสายพิน เพ็งพ่วง
๑๘. นางเนตรนภา แปงอ้าย
๑๙. นางสาวนิ่มนวล นัยติ๊บ
๒๐. นางสาวศิริพร ปัญโญแสง
๒๑. นายไวพจน์ ปงชมภู
๒๒. นางอุบล คณะรัตน์
๒๓. นางอำพร จี้ยศกาศ
๒๔. นางสรารัตน์ ช่างขน
๒๕. นางมาไลวรรณ์ กันจินะ

นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายช่างโยธา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป

