แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

คานา
การจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็น
การขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรั บการทุจริต มีจิตสานึก
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และภำยใต้กำรดำเนินงำนต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรทำงำน
และดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งภารกิจการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ช อบ ถือ เป็ น นโยบายส าคั ญของรัฐ บาล องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลปงน้ อย จึงได้จัดทาแผนป้องกั น
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริห าร
ราชการให้เกิดผลดีและเป็นไปอย่างโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
มีนาคม ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๑
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่ วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบโดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจ ริต เป็น การดาเนิน การผ่านสถาบัน หรือกลุ่มตัว แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ค วามเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่
การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่ งเสริมและเสริมสร้ างบทบาทของสื่ อมวลชน กลุ่ มทางสังคม และองค์ก ร
วิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน บนพื้น ฐานของการประยุกต์ใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก
“Benchmarking” โดยถอดบทเรี ยนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต จากประเทศต่าง ๆ
ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กั บการ
ดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว น
ร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การสนับ สนุน อย่า งเพีย งพอเพื่อ ให้เ กิด ผลเป็น รูป ธรรม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
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2.การกาหนด พัฒ นา หรื อปรับปรุ งมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาหลั กสู ตร/บทเรี ยน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รู ปแบบการป้ องกั นการทุ จริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุ ทธ์ที่ ๔ เสริ มพลั งการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยใน
ห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทาง
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การเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็
ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้ง
ในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหา
สาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่
โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่า
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพา
หรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการ
วางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้ น เพื่อ เป็ น การสนองตอบต่ อเจตจานงทางการเมื องในการต่อต้ านการทุจ ริต อัน แน่ว แน่ ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็น
การสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนา
เจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยม
ร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมื อง
การปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
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3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุ ท ธ์ที่ ๖ ประยุ กต์ น วั ต กรรมในการกากั บ ดู แลและควบคุ มการด าเนิ น งานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จั ด ทาระบบฐานข้อ มู ล แนวทาง/มาตรการในการป้อ งกัน การทุจ ริ ตในแต่ ล ะโครงการที่ พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่ ว นตัว กับ ผลประโยชน์ส่ว นรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริห ารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตาม
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โครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่
ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้
ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิง
นโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่
นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจ
ยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบาย
หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้น การทุจ ริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluatio และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
(Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ: (เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น
การทุจ ริ ตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผั นงบประมาณเข้าสู่ เขตพื้นที่
เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
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8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10.การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริ มการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่อ งร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต การพั ฒนาระบบการตรวจสอบทรั พย์ สิ นเพื่ อตรวจสอบการทุ จริ ต การปฏิ รู ปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การ
วางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูร
ณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่ล่าช้า
และซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดี
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เ ท่า ทัน ต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติ ดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็ นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 1
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุ ทธ์ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบว นการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
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แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่ งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธ รรม ภาคเอกชน และต่ างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัช นีการรับ รู้การทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์ และเชื่อ มโยงเป้า หมายยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
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2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
2. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐
สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุ รกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง
ที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทา
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัย
ขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรี ยนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ
3. ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2559 เรื่ อ ง มาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ในการดู แ ลความปลอดภั ย ให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สั งคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบในส่ ว นราชการและหน่ว ยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้

14

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคับ ที่เกี่ย วข้ องกับ การบริ ห ารงานบุคคล โดยให้ บังคับ ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจั ดซื้อจัดจ้างของส่ว นราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ หัวหน้าส่ วนราชการและ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงาน
ผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
5. โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ
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๖. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงน้อย
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
สร้างความโปร่งใสให้องค์กร สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความร่วมมือกับภายนอกองค์ก รในลักษณะของการ
สร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ว่า “สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างองค์กรให้โปร่งใส สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต”
มิติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิติที่ ๑ การปลุกจิตสานึกและความตระหนัก
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
มิติที่ ๑ การปลุกจิตสานึกและความตระหนัก
ประเด็น

๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสานึก
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
และความตระหนัก
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร
แก่บุคลากรทั้งฝ่า
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างและ
ยการเมืองและฝ่ายประจา ผู้นาชุมชน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรจริยธรรม
ความโปร่งใส แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน ให้ทุกคนตระหนักถึงการร่วมมือ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
วิธีดาเนินการ :
- - จัดอบรมพัฒนาจิตใจ
- - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ใน
- อบต.ปงน้อย

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๒

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ
ริเริ่ม
(โดยสรุป)
ใหม่
/

- บุคลากรในองค์กรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจามี
จิ จิตสานึกและมีความตระหนัก
ง ความมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต
- เมื่อบุคลากรมีศีลธรรม
คุณธรรมจะทาให้ไม่มีความ
โลภ และไม่เกิดการทุจริต

หมายเหตุ
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มิติที่ ๑ การปลุกจิตสานึกและความตระหนัก
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
๑ ความตระหนักของภาค
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต
๒ ธุรกิจและประชาชน
คอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มี
ความโปร่งใส แก่ประชาชน ให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงการร่วมมือป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต
วิธีดาเนินการ :
- จัดอบรมให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย :
ประชาชนในเขต อบต.ปงน้อย

ปี ๒๕๖๐

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
/

- ภาคธุรกิจและประชาชนมี
จิตสานึกและมีความตระหนัก
ถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ
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มิติที่ ๑ การปลุกจิตสานึกและความตระหนัก
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐

๑. ๑.๓ การปลูกฝังจิตสานึก
๒. และความตระหนักแก่เด็ก
๓. เยาวชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชนตาบลปงน้อย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
มีความโปร่งใส แก่เด็ก เยาวชน ให้ทุกคน
ได้ตระหนักถึงการร่วมมือป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต
วิธีดาเนินการ :
- จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- จัดประชุมประชาคมตาบลหรือเด็กและ
เยาวชนเพื่อมาเสนอโครงการทีก่ ลุ่มมีความ
ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย :
เด็ก เยาวชน ในเขต อบต.ปงน้อย

๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๑
๑๐,๐๐๐

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปี ๒๕๖๔ ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
๑๐,๐๐๐

/

-

- เด็ก เยาวชนจิตสานึกและ
มีความตระหนักถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
๒๕๖๐

๒.๑ การสร้างความโปร่งใส
ใน การปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
๒. ๑.๑ การบริหารงานบุคคล - การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ :
- ดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมา โดย
ใช้หลักสมรรถนะ คือมีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความสนใจในการที่จะ
เข้ามาปฏิบัติงาน ให้แต่ละคนได้แสดงถึง
ความสามารถของตนเอง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งจากบุคคล
ภายในและภายนอก
กลุ่มเป้าหมาย :
- พนักงานจ้างเหมาบริการ

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

-

-

-

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ
ปี ๒๕๖๔ ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)

-

/

- การสรรหาพนักงานจ้าง
เหมาบริการปกติเป็นการ
- ดาเนินการโดยวิธีตกลง
ราคาที่ไม่มีการกาหนดขั้น
ตอนสรรหาไว้เหมือนกับ
พนักงานส่วนตาบลหรือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
แต่เพื่อความโปร่งใส จึงนา
วิธีการสรรหาของพนักงาน
ส่วนตาบลหรือพนักงานจ้าง
ตามภารกิจมาใช้โดยอนุโลม
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๑ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๑.๒ การบริหารงบ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ประมาณ การเงิน การคลัง โครงการอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผู้ชาระภาษี
และทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมของราคา
ประเมิน
วิธีดาเนินการ :
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชาระภาษี
ท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
และภาษีบารุงท้องที่

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)

๑๐,๐๐๐ /
-

- ทาให้ทราบการประเมิน
ภาษีที่ถูกต้องและเป็นธรรม

หมายเหตุ
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ
ปี ๒๕๖๔ ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)

๒.๑ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๑.๓ การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- จัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ มีช่องทาง
การชาระเงินที่สะดวก หลายช่องทาง
วัตถุประสงค์ :
- ได้รับชาระภาษีที่ตรงเวลา
วิธีดาเนินการ :
- รับชาระภาษีทางธนาณัติ ,
ทางธนาคารกรุงไทย , ทาง ธกส. และที่
ทาการ อบต.ปงน้อย
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีทุกคน

-

-

-

-

-

/
- ได้รับชาระตามยอด
ประเมินภาษี

22

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐

๒.๒ มาตรการการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
/เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- การใช้ดุลพินิจต้องชอบด้วยกฎหมาย
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามที่กฎหมายให้ใช้ดุลพินิจไว้
วิธีดาเนินการ :
- ก่อนการใช้ดุลพินิจต้องตรวจสอบความ
ชอบด้วยกฎหมายก่อนว่าการใช้ดุลพินิจทา
ได้แค่ไหน
กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล

-

ปี ๒๕๖๑
-

งบประมาณ
เป็นการดาเนินงาน
ผลต่อการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
-

-

-

/

- เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ให้
การใช้ดุลพินิจมีขอบเขตตาม
ที่กฎหมายให้อานาจไว้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐

๒ .๓ การเชิดชูเกียรติแก่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
หน่วยงานหรือบุคคล
- เชิดชูผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส
เป็นที่ประจักษ์
วัตถุประสงค์ :
- - เพื่อสร้างค่านิยมของการซื่อสัตย์สุจริต
- โปร่งใส ให้เกิดขึ้นในสังคม
วิธีดาเนินการ :
- กาหนดหลักเกณฑ์หน่วยงานหรือบุคคล
ผู้สมควรได้รบั การเชิดชูเกียรติโดยเริม่ จาก
ภายในองค์กรเป็นลาดับแรก
- มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือ
บุคคลดังกล่าว
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย :
- ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงน้อย

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
-

-

-

ปี ๒๕๖๔
-

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
/

- โดยลาดับแรกจะเป็นการ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคลใน
องค์กรก่อน หลังจากนั้นจึง
จะขยายไปสูภ่ ายนอกองค์กร
เ เพราะการป้องกันการทุจริต
ต้องเริ่มจากภายในก่อนเพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการ
ป้องกันการทุจริต
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็น
๒.๔ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้ง หรือ
ตรวจพบการทุจริต
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและให้การตรวจ
สอบเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
วิธีดาเนินการ :
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ่ พิจารณาดาเนินการในลาดับต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย :
- ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปงน้อย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
-

-

-

-

ปี ๒๕๖๔
-

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
/

- เมื่อได้ทราบ รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต ต้อง
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส บริสุทธิ์ยตุ ิธรรม
อันจะส่งผลให้การป้องกัน
การทุจริตมีประสิทธิภาพและ
เกิดความเป็นธรรม

หมายเหตุ
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐

๓.๑ การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วน ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ร่วมของประชาชนในการ
โครงการ อบต. ใสสะอาด
บริหารกิจการขององค์
วัตถุประสงค์ :
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
โครงการต่าง ๆ และตลอดจนถึงร่วมตรวจสอบ
การจัดตั้งงบประมาณและการก่อสร้างจนถึง
การตรวจรับงาน
วิธีดาเนินการ :
- ให้ประชาชนหรือผู้แทนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบโครงการงานก่อสร้างของหมู่บ้าน
ตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย :
- ประชาชนในหมู่บ้าน

๓๕,๐๐๐

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔

๓๕,๐๐๐

เป็นการดาเนินงาน
ปกติ ริเริ่มใหม่

/

ผลต่อการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ
(โดยสรุป)
-

- ให้ประชาชนหรือตัว
แทนประชาชนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบโครงการ
ต่าง ๆ ที่ทาเพื่อให้บริการ
สาธารณะกับประชาชน
อันจะตรงตามความต้อง
การของประชาชน มิใช่
เป็นการจัดทาบริการ
สาธารณะที่รัฐเป็นผู้จัด
ให้เพียงอย่างเดียว
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี ๒๕๖๐

๔.๑ การพัฒนากลไกการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ตรวจสอบภายในองค์กร - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มสี ่วนร่วมใน
การตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีดาเนินการ :
- ทาหนังสือแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ส่งรายชื่อตัวแทน
ป ระชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
เปิดซองและตรวจรับงานจ้าง
- ทาหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ในระหว่างดาเนินการ เช่น
การทาสัญญา การตรวจรับ และเข้าร่วม
สังเกตการณ์
กลุ่มเป้าหมาย :
- - ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
-

-

-

ปี ๒๕๖๔
-

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
/

- การดาเนินงานโครงการ
ถูกต้อง ตามระเบียบ ครบถ้วน
เป็นไปตามแบบแปลน

หมายเหตุ
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี๒๕๖๐

๔.๒ การส่งเสริมบทบาท ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
การตรวจสอบของสภา
- การประชุมประจาเดือนผู้บริหาร พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีตัวแทนสภาประชุมร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ :
- - เพื่อให้สภามีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน เป็นส่วน
- หนึ่งของกลไกป้องกันการทุจริต
วิธีดาเนินการ :
- ในการประชุมประจาเดือนแต่ละเดือน
ของผู้บริหาร พนักงาน อบต.ปงน้อย ต้อง
เชิญผู้แทนของสภา อบต. แล้วแต่ประธาน
สภา อบต.จะมอบหมายให้ใครเข้าร่วม
อย่างน้อย ๒ ท่าน
กลุ่มเป้าหมาย :
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
-

-

-

ปี ๒๕๖๔
-

เป็นการดาเนินงาน ผลต่อการป้องกันการทุจริต
ปกติ ริเริ่มใหม่
(โดยสรุป)
/

- สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลปงน้อยมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหาร พนักงาน เพื่อ
เสริมสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ
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คณะทางานจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
ฝ่ายนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. นายศรีทน ชุ่มมงคล
๒. นางวันเพ็ญ หลวงแก้ว
๓. นายวรายุ หนูภิรมย์
๔. นางรัชนีกร กิติยา

นายก อบต.ปงน้อย
รองนายก อบต.ปงน้อย
รองนายก อบต.ปงน้อย
เลขานุการนายก อบต.ปงน้อย

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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 ปงชาคา
๑๘. นายสมจิตร ยศยาคา
๑๙. นายชัยวล กระทง

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.
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ฝ่ายประจา
๑. นางสาวนิชุดา ทะนันชัย
๒. นายยุทธนา แก้วศักดิ์
๓. จ่าเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตย์
๔. นายนพดล ภักดีอาษา
๕. จ่าสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ์
๖. 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 ไร่ลือคา
๑๗. นางสายพิน เพ็งพ่วง
๑๘. นางเนตรนภา แปงอ้าย
๑๙. นางสาวนิ่มนวล นัยติ๊บ
๒๐. นางสาวศิริพร ปัญโญแสง
๒๑. นายไวพจน์ ปงชมภู
๒๒. นางอุบล คณะรัตน์
๒๓. นางอาพร จี้ยศกาศ
๒๔. นางสรารัตน์ ช่างขน
๒๕. นางมาไลวรรณ์ กันจินะ

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายช่างโยธา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป

