
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************************ 

      ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ โดย
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 นั้น เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการ
ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดให้ 
แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2562 นั้น เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    5  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2562 
 
         ว่าที่ร้อยโท       

   (วันชัย    ถ่ินจันทร์) 
         ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที ่

                                                          นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
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ค าน า 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและประพฤติมิชอบ  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของประเทศ  ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ส่งผลต่อเนื่องท าให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ  ที่จะแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้  6 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดยให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานของตนเอง  

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 5 ปี   พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 

 
ท่ีมา หลักการและเหตุผล 
   จาก รายงานสถานการณ์ทุจริตทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในประเทศไทย และ
บทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ
ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้อง
เผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  ตั้งแต่
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็
เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  เทศบาลต าบลหนองหลม่ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจิตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  เพื่อผลักดัน และยกระดับให้ประเทศ
ไทยพัฒนาในภาพรวมสู่มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลต่อไป โดยยึดหลักการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564 ) ที่มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
ชาติที่ต้องการ บรรลุมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูง
กว่าร้อยละ 50   ฉะนั้นในข้ันตอนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และสอดคล้องกับแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  
มาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/ โครงการ ซึ่งสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
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1.1ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 

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

 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

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

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบงัคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 
ในระดับที่สูงข้ึน 

 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 
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 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน 
กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรอืแนวทางที่มอียู่เดิม ด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  
 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

  

  กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

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

 กลยุทธ์ท่ี 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ท่ี ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
   จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประทว้งของประชาชนทุกกลุม่ทกุฝ่ายทีม่ีต่อทุกรัฐบาลทีผ่่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝา่ยต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม 
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ  อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองทีน่ าไปสูก่ารสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทจุรติ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่
ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น า ไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณ์์การ
ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
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   ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นใ ห้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อย
ในท้ายที่สุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ 
 1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
 2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

  กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
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 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมการจดัต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ท่ี ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกดักัน้การทุจรติเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ  และท าให้เกิดความเสียหายแก่รฐัการทจุรติในรูปแบบดังกลา่วเป็นปญัหา
ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ  สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทจุริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรปูธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อ าจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการ
ก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 
  ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ท่ี ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยทุธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบันโยบาย 
 4. พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณ์์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรบันโยบายทีผ่ิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็น
ต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้ง
ของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นข้ันตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10.การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

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

 กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย
ไปปฏิบัต ิ
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการสง่เสรมิภาคธุรกิจเอกชน สือ่มวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

  

 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
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  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทจุริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชงิรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยใหม้ี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่
เกิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรกุที่สามารถแก้ไขปญัหาการทจุริตในแตล่ะระดับ 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบรูณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทจุริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปอ้งกนัการทจุริต 

  กลยุทธ์ท่ี ๒สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยบัยั้งการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. สร้างกลไกป้องกันเพือ่ยับยั้งการทุจริต 
  2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกปอ้งกันเพื่อยบัยั้งการทจุริตสู่การปฏิบัติ 
 3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

  กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ลดข้ันตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั 
  2. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกบัการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรือ่งทีป่ระชาชนให้ความสนใจ) 

  

 กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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 กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณ์์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทจุริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดบัการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทจุริต 

 กลยุทธ์ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 
2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิชิงปอ้งกันเพื่อต่อต้านการทจุริต 
 2. ปรับปรงุประมวลจริยธรรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรบัการป้องกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้างและการจัดการคลงัของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
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เสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุ จริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจรติในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทจุริตที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสงัคมเกิดความตระหนักและเกรงกลวัในการกระท าการทจุรติ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทจุรติ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 2. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตอ้งของทรัพยส์ินและ
หนี้สนิ(เช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การก าหนดกลุม่เป้าหมายในการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนีส้ินให้ครอบคลมุถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรงุกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนญู
มาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพเิศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เช่ือมโยงกบัรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
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 4. การเพิม่บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทจุริต(เช่ือมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นทีข่องประเทศ (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสงักัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต2(เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เช่ือมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

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

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
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 1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทกัษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพฒันาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ท่ี 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มทีรัพยากรทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการเพิม่ขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื ่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด 
ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ ท่ี ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรบัรู้เรื่องการทจุริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรบัรูเ้รื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรบัรู้ (Perceptions) 
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 กลยุทธ์ท่ี 2บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายท่ี 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทนุและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้ง
จะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา
เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 
1.3 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
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บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ์์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
1.4แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
 
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 
ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การสง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ป้องกันปราบปรามการทจุริตอย่างเข้มข้น 



15 
  
 

2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
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ส่วนที่ 2  กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

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 าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

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 เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3.การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ส ริ มการบ ริ หา ร กิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เ ภอใ สสะอาด  และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
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ส่วนที่ 3 
 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

 
 

 
Action Plan 

For Zero Tolerance & Clean Thailand 
 

 เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏบิตัิราชการดา้นการป้องกัน และปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี

แผนงาน 2560 2561 2562 
ด้านบริหารท่ัวไป    

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,815,140 9,455,000 10,169,770 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,024,200 1,080,280 1,131,720 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา 6,821,230 7,123,350 8,089,340 
แผนงานสาธารณสุข 480,320 570,440 784,040 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 515,000 566,960 565,520 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,586,630 5,592,070 4,658,700 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 249,000 249,000 418,780 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 335,600 395,000 390,000 

ด้านการเศรษฐกิจ    
แผนงานการเกษตร 110,000 110,000 110,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง 15,062,880 14,857,900 14,712,130 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 39,000,000 40,000,000 41,000,000 
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แผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1. ปรับความคิดของบุคลากรท้องถิ่นและส่งเสริมผู้น าชุมชน ประชาชนให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

6 286,000 

2.ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 12 45,000 
3.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 4 310,000 
4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

13 136,000 

รวม 35 777,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต - - 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต - - 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 2 40,000 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 - 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

- - 

รวม 5 40,000 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับความคิดของบุคลากรท้องถิ่นและส่งเสริมผู้น าชุมชน ประชาชนให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 สร้างความรู้และความเข้าใจในการ

ประเมินระดับคุณธรรมความ
โปร่งใส (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) ของหน่วยงานเพ่ือวางแผนการ
ท างานกับข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐในหน่วยงานในการวาง
แผนการด าเนินงานให้องค์กรมี
ระดับคุณธรรมความโปร่งใสและ
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีค่า
คะแนนผ่านเกณ์์การประเมิน 

คน 60   ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

มีกลุ่มเป้าหมายร่วม
การอบรมไม่น้อยกว่า 
60 คน 

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรม
รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงานระดับการ
ประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส 
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมี
ความพร้อมในการเข้ารับ
การประเมนิระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส 
3. ผู้ที่เข้ารับการอบรม
สามารถถ่ายทอดความรู้
และวิธีการการด าเนินการ
การประเมนิระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส 
 

 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

  สป. 

2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คน 5  6,000 6,000 จ านวนร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้เก่ียวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

บุคลากรผูเ้ข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อ
กฎหมาย เพื่อลดความ
เสี่ยงการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

1,500 1,500 1,500 1,500 สป. 

3 โครงการจัดท าการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วย 
งาน 

 44   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จ
การประเมินผลส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกา 

ระดับมาตรฐาน 
(ตามแนวทางที่    
ก.ทจ. ก าหนด) 

    สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับความคิดของบุคลากรท้องถิ่นและส่งเสริมผู้น าชุมชน ประชาชนให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4. การฝึกอบรมบุคลากร ของ      

เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
คน 60  200,000 

80,000 
 
 

280,000 จ านวนร้อยละของ
บุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เก่ียวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
เพ่ือลดความเส่ียงของ
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 
เพ่ือลดความเส่ียงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

5 พัฒนางานตามพันธกิจของส่วน
ราชการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ 

คน 60   ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ภายหลังการจัด
กิจกรรม  
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามพันธ
กิจของส่วนราชการ
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกฯ หรือ
เร่ืองร้องเรียนลดลง 

ทต.หนองหล่ม ไม่มี
เร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตาม
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกฯ 

    ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
  

 สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับความคิดของบุคลากรท้องถิ่นและส่งเสริมผู้น าชุมชน ประชาชนให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
6 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

เพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

    สป. 

 งบประมาณรวม 286,000   71,500 71,500 71,500 71,500  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการพัฒนากิจกรรมด้าน

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

คน 60  45,000 45,000 จ านวนร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
อบรมได้รับความรู้ 

ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
 

 45,000   สป. 

2 กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 

คน 60  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

จ านวนร้อยละของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ 

ทต.หนองหล่ม ไม่มี
เร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศใน
การท างาน 

 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ   สป 

3 กิจกรรมการเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

คน 30  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐใน ทต.หนองหล่ม
มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
สามารถปลูกจิตส านึกการ
เป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ 
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์
สุขของประชาชนเป็น
ส าคัญ 

  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

  สป. 

 
 



25 
  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 มาตรการ”จัดท าคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
คน 60   ไม่ใช้

งบประมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตาม
คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรผู้ปฏฺบัติ
งานมีองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 

    สป. 

5 กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรทุกคน 

คน 60   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตาม
คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรผู้ปฏฺบัติ
งานมีองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 

     

6 
 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

คน 60   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

บุคลากรผู้ปฏฺบัติ
งานมีองค์ความรู้ใน
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
7 ประกาศเจตนาจ านงต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ไม่มีข้อร้องเรียนการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม 

    สป. 

8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาล 

    สป. 

9 การจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ประชาชนได้รบควม
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ
และความพีงพอใจใน
การบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

    สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
10 การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ไม่มีข้อร้องเรียนการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล
หนองหล่ม 

    สป. 

11 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ท าให้บุคลากรใน
เทศบาลมีจิตส านึกที่
ดีต่อการปฏิบัติ
ราชการในองค์การ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อตนเองและเพ่ือน
ร่วมงานได้ประพฤติ
และปฏิบัติตาม 

    สป. 

12 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่
ตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

 งบประมาณรวม 45,000    45,000   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการส่งเสริมด าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(เป็นการสอดแทรก
เป็นหัวข้อการบรรยายเก่ียวกับ
การป้องกันการทุจริตในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ) 

    คน 50  20,000 20,000 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต
เพ่ิมขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองได้ตาม
สภาพพ้ืนที่ 
มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

 20,000   สป. 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม (เป็น
การสอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายเก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

   คน 30  20,000 20,000 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต
เพ่ิมขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองได้ตาม
สภาพพ้ืนที่ 
มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

  20,000  สป. 

3 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ (เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

   คน 30  20,000 20,000 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพิม่ขึ้น 

ผู้เข้ารบัการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
พัฒนาตนเองได้ตาม
สภาพพืน้ที ่
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

 20,000   สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 3ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการท างานของ
พนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชน(กิจกรรมศึกษาเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

กิจกรรม 1   250,000 250,000 จ านวนร้อยละของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน
โครงการอันเน่ืองจาก
พระราชด าริ มาใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการได้ 
และเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมี
จิตส านึกในการท า
ความดี มคีุณธรรม 
จริยธรรม และด ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

250,000    สป. 

 งบประมาณรวม 310,000   250,000 40,000 20,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยาย
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตใน
การอบรมหลักสูตรต่างๆ) 

คน 30  20,000 20,000 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพิม่ขึ้น 

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ของ เด็กและเยาวชน 
ในชุมชน 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

  20,000  สป. 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุฯ (เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

คน 30  20,000 20,000 1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจในการ
พัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพิม่ขึ้น 

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ของ ผู้สูงอายุฯ ใน
ชุมชน 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

 20,000   สป. 

3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย- 
พลเรือนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายเก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริตในการอบรมหลักสูตรต่างๆ) 

คน 30  30,000 30,000 .1ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจเรื่องการ
มีส่วนร่วมในการให้บริการ
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ อป
พร.ไมน่้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพิม่ขึ้น 

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ของ อปพร.ในชุมชน 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

   30,000 สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ(เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายเก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

หมูบ้าน 9  10,000 10,000 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. จ านวนกิจกรรมที่
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1.สร้างการมีส่วนร่วม
และบูรณาการการ
ท างานในชุมชน 

2. สร้างเครือข่ายใน
การป้องกันปัญหายา

เสพติด 
3. มีภูมิต้านทานการ

ทุจริตในชุมชน 

  10,000  สป. 

5 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอดอกค าใต้ 

บาท 16,000  16,000 16,000 

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

1.สนับสนุนกิจกรรม
จัดซ้ือจัดจ้างให้เกิด

ความโปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ 

2.ป้องกันการทุจริต
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

  16,000  สป. 

6 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คน 100  5,000 5,000 1.ร้อยละ 75 ของ
โครงการแผนชุมชนถูก

บรรจุในแผนสี่ปี 
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
ส่วนได้เสียในชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ในชุมชน 

2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

5,000    
งานแผนและ
งบประมาณ  

สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

7 โครงการรักชาติถูกทางสร้าง
เสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 

คน 30  20,000 20,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการสร้างเสริม
ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
2.ผูผู้้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริต
เพ่ิมขึ้น 

1.สร้างเสริมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตใน
ชุมชน 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

  20,000  สป. 

8 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 

  
 

  คน 

 
 

300 
 10,000 10,000 

1. ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ ทต.
มากกว่าร้อยละ๘๐ 
2.ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพ่ิมขึ้น 

1.ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ ทต. 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

   10,000 สป. 

9 โครงการส่งเสริมความ
ปรองดองและ 
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

คน 30  5,000 5,000 1.ประชาชนมีความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์กันไม่น้อย
กว่าร้อยละ๘๐ 
2.ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตเพ่ิมขึ้น 

1.ประชาชนมีความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์กันไม่ 
2. มีภูมิต้านทานการ
ทุจริตในชุมชน 

 5,000   สป. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

10 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ เทศบาลต าบลหนองหล่ม” 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราขการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่มได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 

    สป. 

11 การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่ได้รับ
เร่ืองร้องเรียน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
หล่มอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ด ี

    สป. 

12 
 

การให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

การจัดซ้ือจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่มมีความโปร่งใส
และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยมี
ตัวแทนประชาชนมี
ส่วนร่วมป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

13 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 

 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินงาน 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
เสนอปัญหาในพ้ืนที่ 
-น าปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนมาจัด
แผนพัฒนาของ
เทศบาล 
-จัดท างบประมาณ 

    สป. 

 
งบประมาณรวม 136,000 

  50,000 25,000 66,000 40,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   20,000 20,000 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง จ านวน 7 
เร่ืองต่อปี 

1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 

 20,000   สป. 

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

   20,000 20,000 1.มีแผนพัฒนาภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
2.การสร้างช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ
2.ลดปัญหาการ
ทุจริต                  
3.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

 

20,000    กองคลัง 

 รวมงบประมาณ 40,000   20,000 20,000    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้ประชาชนทราบ 
(website, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) 

ช่อง 
ทาง 

2   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ช่องทาง มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 สป. 

2 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

คร้ัง 12   ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนคร้ังในการ
รายงานผลการใช้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สป. 

3 ศูนย์คุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายเก่ียวกับการ
ป้องกันการทุจริตในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

คร้ัง 12   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 - จ านวนครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือหรือ
กิจกรรมให้ความรู้ 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สป. 

 งบประมาณรวม         

 
 

 

 


