
แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  

อาํเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
 



คํานํา 

 

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ือง 
ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการจุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและประชา
สังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการ
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานยิมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณคา 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได 
  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖5 ขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ ใหบรรลุเปาหมาย 
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เรื่อง           หนา 

สวนที่ ๑ 
บทนํา                    1-5 

- การวิเคราะหความเสี่ยง 
- หลักการและเหตุผล        
- วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
- เปาหมาย 
- ประโยชนการจัดทําแผน 

สวนที่ ๒ 
- ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล          6-21 
 

สวนที่ ๓ 
- แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  5  ป                        22-31 
 



๑ 
สวนที่   1 
  บทนํา 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถ่ินพบวาปจจัยที่มีผล
ตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวา
โดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่น
เพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกเปน 7 ประเภท 
ดังนี้  

  1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
  5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น  
 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปเปน
ประเด็นได ดังนี้  

  1) โอกาส   แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
    2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  

  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ ซับซอน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้  
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4)  การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครฐั รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ  
    5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมรายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม “ รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว  
    6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แต ในปจจุบัน พบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมคีวามเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่ จะยึดผลประโยชน 
สวนรวม  
    7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
    ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index –  CPI)  ซึ่งเปน 
ความโปรงใสนานาชาติ องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ(Transparency International หรือ TI) ประกาศ
คะแนนดัชนี การรับรูการทุจริต (ซีพีไอ) ป ๒๕๖๓ หรือ CPI (Corruption Perceptions Index) ประจําป 
๒๐๒๐ จากจํานวน ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกดัชนียอนหลังของไทยป พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๓ เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
โดยหลัง เกิดรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีดัชนีการรับรูการทุจริตที่ตกต่ําขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้   
 

ป พ.ศ. คะแนน ลําดับที่ของโลก(N=180) ลําดับในกลุมอาเซียน 
2560 37 96 4 
2561 36 99 5 
2562 36 101 6 
2563 36 104 5 

 



๓ 
 
แมคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยในป 2563 เทากับป 2562 พบวา จากแหล่งข้อมูล

ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได
แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United  Nations  Convention  Against  
Corruption-UNCAC)  พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริต
เปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปน
เรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง
ของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยาง
เต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใชอยู 
เปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2561 จนถึงป พ.ศ. 2565 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนนิงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี  
 

    ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
    ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริต  
    ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
    ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
    ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
 
    ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2561 –  2565) องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดตระหนักและใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริต ใหเกิดในองคกรอยางย่ังยืน จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ  ๕  ป  (พ.ศ. 2561- 
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2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตางๆ ทีเ่ปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
 
     3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
      1)  เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
    2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  

  3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)  
    4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
     4. เปาหมาย  
    1)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
สมสนุก รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
     2) เครื่องมือ/มาตรการ การปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ  
     3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
     4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลสมสนุก ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
     5) องคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  
 
     5. ประโยชนของการจัดทําแผน  
    1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
     2) องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
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         3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
     4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต  
      



๖ 
 

 

สวนที่ 2 
 

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 วิสัยทัศน 

 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 

 คําอธิบายวิสัยทัศน 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรมเปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อให
ประเทศไทย มีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 

 วัตถุประสงคหลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน 
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 1. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
 2.ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย 



๗ 
 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑“สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร “ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”  เปนแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสาํคญัใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทาง
สังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื ่อสวนรวม และ
เสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนา
นวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู อันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและ
เสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใสดวยการบูร
ณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของ
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ไดจาก “Benchmarking” โดยถอด
บทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดาน
การปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
มาปรบัใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการ
ตอยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวน
รวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื ่องและไดร ับการสนับสนุนอยางเพ ียงพอเพื ่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 
 กลยุทธที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม 

 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
 2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใชอยางจริงจัง 

 กลยุทธที่ 2  สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 1. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 4. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 3  ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ตอตานการทุจริต 
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 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ ๔  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผาน
มา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การ
ตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลาง
ของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่ง
เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุก
กลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรฐับาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไป
ดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานง
ทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏทั้งในสวนคํา
ปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหา
สาระในหมวดตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูการสราง
สังคมที่โปรงใสปราศจากการทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน ถึง
ความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่น
เรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือ
บิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได
เขามามีอํานาจในการปกครองบานเมอืงหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของ
ประชาชน ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง 
และเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่
มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริต
ไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะ
เปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยมรวม ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานง
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ทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่มุงแกไขปญหาการเมืองการปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพ
และความสงบเรียบรอยในทายที่สุด 
 ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่ ๑  พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงคทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
กอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 

  กลยุทธที่ ๒  เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ในทุกระดับ 

 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาที่รัฐ 
 2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมนิมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 

 กลยุทธที่ ๓  สนับสนุนใหทกุภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน 
 2. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธที่ ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดย
รัฐใหการสนับสนุนทนุตั้งตน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรปูแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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  กลยุทธที่ ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงคทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอ
นโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 2. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรค
การเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือ
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการ
เสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนจาก
การดําเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาว
เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง
มหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมาย
เขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจ
อยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูก
ใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนด
โครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูก
กําหนดใหเปนรูปธรรม ที่ผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว แตเน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับย้ัง
โครงการที่อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy 
formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้น
การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
 

 ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่ ๑ วางมาตรการเสรมิในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้นาํการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 7. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแกไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอื้อประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ 



๑๑ 
 

 

เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพื้นที่
เลือกตั้งของนักการเมือง เปนตน และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การ
ทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เปนตน 
 8. เสรมิสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10.การกําหนดบทลงโทษในกรณทีี่มีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหาร 
  11.การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมนินโยบาย 

 กลยุทธที่ ๒การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ 

1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขา
มามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 4“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให
มี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึน
หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และ
เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังน้ี 
 กลยุทธที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการทาํงานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการ
ปองกันการทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 



๑๒ 
 

 

  กลยุทธที่ ๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
   3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน 
หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู 
และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

 กลยุทธที่ 4  พัฒนารปูแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)

1
 

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

 กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนนิการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความ
เปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สาํหรับการปองกันการทุจริต 
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 กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - 
UNCAC 2003) 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต 
 2. ปรับปรงุประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต 
 3. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรบั ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียน
เขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต 
การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษ
ในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและ
ฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหพลวัตของการ
ทุจริตเพื่อตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนนิงาน ที่ลาชาและซ้ําซอน การคุมครองพยาน
และผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
และเมื่อคดีถึงท่ีสุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention 
Against Corruption C.C. 2003 –  UNCAC 2003) ดวย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด 
(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม
เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทจุริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
 

 ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความ
รวดเรว็ เขาถึงไดโดยงาย 
 2. การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
 



๑๔ 
 

 

 กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและ
หนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความ
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสรางมาตรฐานการดาํเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครฐัตนสังกัด 

 กลยุทธที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจรติ 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจรติดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคบัใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือ
ทางวินัย ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ 
 

 กลยุทธที่ 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการ
ทุจริต2(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 

                                                             
 

 



๑๕ 
 

 

 ๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและ
หนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) ที่มีความนาเชื่อถือ
และสรางความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได 
 ๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแก
เจาหนาท่ีปราบปรามการทุจรติ(non-training) 
 2. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เปนมาตรฐาน
และเทาทันตอพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธที่ 8 การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่
เขาถึงการรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง 

 กลยุทธที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตาม
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู เรื ่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่
มุงเนน การยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล 
และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 



๑๖ 
 

 

 ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธที่  ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อยกระดับดัชนีการรบัรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เรงรดั และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู (Perceptions) 

 กลยุทธที่ 2บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 –  ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินการตามยุทธศาสตร 
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ดานตางๆ รวม 11 ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบายขอท่ี ๑๐ สรุปไดดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวในระบบราชการโดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมาย
เอื้อใหสามารถดําเนินการไดในระยะแรกกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหาร
สาธารณะไดรวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดย
มิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะ
เนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการลงทุนและดานบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงต้ังและโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคณุธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ
และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งใน
ดานวินัยและคดีรวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผล
การประเมินตอประชาชนอีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหาเชนการจัดซื้อจัดจาง การรวมทุนการใช
จายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่
ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 



๑๗ 
 

 

 
1.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได 
 ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทํา
การหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวน
ราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใช
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเรว็ 
 ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยาง
เครงครัด 
 ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคบับัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และ
ขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
 ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด
และพิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 
และขอ 4 แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและ
พิจารณาอยางตอเน่ือง 
 

1.4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 –  2565 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
   กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 

1.5 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “ มหาดไทย
สะอาด”   

 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2556 –  2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปน



๑๘ 
 

 

กรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการ
ดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน 
3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

สวนที ่2 

กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

กรอบการดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ 

 

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 พันธกิจ (MISSION) 
          ๑.  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ๒.  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
  ๓.  พัฒนาแหลงน้ํา ใหเพียงพอสําหรับการอุปโภค บรโิภค รวมทั้งภาคเกษตรกรรม 
         ๔.  สงเสริมดานเศรษฐกิจ เรงสรางอาชีพและรายไดเสริมใหแกประชาชน 
           ๕.  พัฒนาดานการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
          ๖.  พัฒนาดานสาธารณสุข 
           ๗.  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
          ๘.  พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพฒันา (Strategy) 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้าํ 
๒. แนวทางพัฒนาระบบ กอสราง ติดตั้ง ปรบัปรุง ระบบจราจร 
๓. แนวทางพัฒนาขยายเขตและติดตั้ง บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
๔. แนวทางพัฒนาการวางผังเมือง 

๒. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม 
๑. แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม 
๒. แนวทางพัฒนาการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการ 

๓. ยุทธศาสตรพัฒนาดานพัฒนาแหลงน้ํา 
๑. แนวทางพัฒนาดานกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคและ

การเกษตร 
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑. แนวทางพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสรมิอาชีพ 
๒. แนวทางพัฒนาดานการหารายได การหาผลประโยชนจากทรัพยสินอบต. 

           ๕.   ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                ๑.  แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
                 ๒.  แนวทางพัฒนาดานการกีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ 
           ๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 
       ๑.  แนวทางพัฒนาดานการปองกันและระงับโรคติดตอ 
       ๒.  แนวทางพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
           ๗.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
               ๑. แนวทางการพัฒนารักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

การ กาจัดขยะมูลฝอย 
       ๒.  แนวทางการพัฒนาคุมครองดูแล และบํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 



๒๑ 
 

 

          ๘.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

       ๑.  แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

         ๒.  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 
 
 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดเนนตามแนวทางที่ 8 พัฒนาดานการบริหารจัดการภาครฐัที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
  - การสงเสรมิและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี่
ความรู ความเชี่ยวชาญ และมทีัศนคติที่ดี่ในการทํางานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การสงเสรมิและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
  - การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และคุมคา รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับการ กระจายอํานาจ และเพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือ

เปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มีกิจกรรมจัดพิธถีวายสัตยปฏิญาณ

เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของ

แผนดินอยางนอยปละ1ครั้ง

มีพิธีถวายสัตยปฏิญาณ 0 0 0 0 0 อปท.

2 เผยแพร ปลูกฝงและสงเสริมให

ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร

และผูปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
 - จํานวนครั้งท่ีมีการจัดบรรยายให

ความรู

มีการจัดบรรยายตาม

ประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

0 0 0 0 0 อปท.

ศพด.บาน

สมสนุก

4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให

เด็กปฐมวัย ศพด.วัดรุงอรุณศิริสวาง

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
เด็กรอยละ 90 ไดรับการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค

0 0 0 0 0 ศูนยพัฒนา

เด็กวัดรุง

อรุณศิริสวาง

5 โครงการเสริมสรางคุณธรรมใหกับเด็ก

นักเรียน

ครั้ง 1 10000 10000 เด็กรอยละ 90 ไดรับการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

มีการอบรมคุณธรรม

ใหกับเด็กนักเรียน

10000 10000 10000 10000 10000 อปท.

22

ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 0 0 0 0เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค

เด็กรอยละ 90 ไดรับการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด

 สวนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ป   (พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธที่ 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

1กิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให

เด็กปฐมวัย ศพด.บานสมสนุก

3



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

23

ผลลัพธที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(ลานบาท)

0 0 0ไมใช

งบประมาณ
รอยละ  100 ของผูเขารวมรับการ

ฝกอบรมรับทราบนโยบายการ

บริหารงานและมีจิตสํานึกปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

0 0ขาราชการบรรจุใหม/

ยายมาใหมมีจิตสํานึก

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต

0 0 อปท.

8 อบรมขาราชการบรรจุใหม/ยายมาใหม ครั้ง 1 อปท.

ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 95 ของเจาหนาที่ใน

หนวยงานไดรับการพัฒนาและ

ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน

ไดรับการพัฒนาและ

ปฏิบัติงานตามกฎ 

ระเบียบ

0 0 07 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับใหเขารับ

การประชุมอบรม สัมมนา หรือศึกษา

ดวยตนเอง เพื่อใหปฏิบัติงานในหนาที่

ดวยความถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันการทุจริตในหนาที่ราชการ

คน ทุกคน

0 0 0 0 0 อปท.6 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และ

การรับทราบแผนการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน ทุกคน ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 100 ของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน ไดรับทราบแผนการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐและนําไปปฏิบัติ

เจาหนาที่ในหนวยงาน 

ไดรับทราบแผนการ

ปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐและนําไปปฏิบัติ



หนวย
งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 กิจกรรมลงนามรับทราบและติดตาม

กํากับดูแลบุคลากรในสังกัด ใหถือ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการและยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและการปราบปรามทุจริต

คน (รอยละ) รอยละ

95

ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด 

ลงนามรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและการ

ปราบปรามทุจริต

บุคลากรในสังกัด ใหถือ

ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการ

และยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและ

การปราบปรามทุจริต

0 0 0 0 0 อปท.

2 โครงการ/กิจกรรม การเขาวัดฟงธรรม 

และรวมกิจกรรมทางศาสนา ของ

เจาหนาที่เพื่อขัดเกลาจิตใจใหมีความ

ประพฤติดี ปฏิบัติดี และมีศีลธรรม

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
-จํานวนการเขารวมกิจกรรมเขาวัด 

ฟงธรรม และการรวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของเจาหนาที่

เจาหนาที่ไดรับการขัด

เกลาจิตใจใหมีความ

ประพฤติดี ปฏิบัติดี 

และมีศีลธรรม

0 0 0 0 0 อปท.

3 การคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ดีเดน  เพ่ือเขารับการยกยองชมเชยเปน

ผูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมและเปนผูที่

ทุมเทในการปฏิบัติงาน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มกีารคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมดีเดน จํานวนปละ 2 ครั้ง

ผูประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

ผูที่ทุมเทในการ

ปฏิบัติงานไดรับการยก

ยองชมเชย

0 0 0 0 0 อปท.

24

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

ปงบประมาณ  2565      

(ลานบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรในองคกร

กิจกรรม 1 10,000 10,000 รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร

ทั้งหมด

ผูเขารับการฝกอบรม 

สมารถใชหลักคุณธรรม

 จริยธรรม หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

ความรู ประสบการณที่

ไดมาประยุกตใชเพ่ือให

เกิดความโปรงใสและ

เพ่ิมประสิทธิภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.สมสนุก

5 โครงการสรางเสริมความรู

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครั้ง 1 10000 10000 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ใหแกคณะกรรมการศูนยฯ   ปละ   

 1 ครั้ง

กระบวนการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน

10000 10000 10000 10000 10000 อบต.สมสนุก

6 โครงการอบรมศีลธรรมวันเขาพรรษา ครั้ง 1 10000 10000 การจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมในวนั

เขาพรรษา  ปละ 1 ครั้ง

มีการจัดอบรมศีลธรรม

วันเขาพรรษา

10000 10000 10000 10000 10000 อบต.สมสนุก

25

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต

2 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม ครั้ง 1 20000 20000 1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

20000 20000 20000 20000 20000 อบต.สมสนุก

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต

3 โครงการฝกอบรมและพัฒนาประชาชน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้ง 1 20000 20000 1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

20000 20000 20000 20000 20000 อบต.สมสนุก

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต

26

0 0 อบต.สมสนุกรอยละ 80 ของเจาหนาที่ในสังกัด  

ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม

0 0 0

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ไมนอยกวา 80 คน

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ไมนอยกวา 80 คน

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

1 กิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ในสังกัด 

เขารวมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่

เก่ียวกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตและ

การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก

คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล

ครั้ง 2 ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 พัฒนาและเสริมสรางความรูเครือขาย

ภาคประชาชน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 80 ของจํานวนเครือขาย

ทั้งหมดที่ไดรับการพัฒนา

เครือขายภาคประชาชน

ไดรับการพัฒนาความรู

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

ชองทาง

3 โครงการเสริมสรางประชาชนดาน

การเมืองการปกครอง

ครั้ง 1 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ประชาชนดานการเมืองการปกครอง 

 ปละ   1    ครั้ง

การมีสวนรวมของ

ประชาชนเพ่ือความ

โปรงใส

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

ประชาคมตําบล

ครั้ง 1 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน ปละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก

5 โครงการพัฒนาเสริมสรางผูนําชุมชน 

ประชาคมหมูบาน/ตําบล

ครั้ง 1 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมการพัฒนาเสริมสราง

ผูนําชุมชน ประชาคมตําบล   ปละ  

1  ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

2 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริตโดยสามารถแจง

เบาะแสหรือรองเรียนโดยมีเจาหนาที่รับ

เรื่องรองทุกขไดทุกวันในเวลาราชการ

5 0จํานวนชองทางที่ประชาชนสามารถ

รองเรียนรองทุกขได

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

ประชาชนมีสวนรวมใน

การปองกันการทุจริต

0 0 0 0 อบต.สมสนุกไมใช

งบประมาณ



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย

เนนหนักของกระทรวงมหาดไทย

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
จัดกิจกรรมการเผยแพรการปองกัน

การทุจริต จํานวน ปละ 1 ครั้ง

มีชองทางการเผยแพร

ประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ดานการปราบปราม

การทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

3 กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มีการจัดทําประกาศ พนักงานสวนตําบล ลุก

จางประจํา และ

พนักงานจางมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการ

ใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

28

0 อบต.สมสนุก1 อบต.สมสนุกเปนองคกร

โปรงใส ตรวจสอบได

0 0 0ไมใช

งบประมาณ
มีการจัดทําคูมือขั้นตอนการ

ดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)ผลลัพธ

0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด

2 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธที่ 3 การพัฒนา นวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

โครงการ ไมใช

งบประมาณ

2 การจัดวางระบบควบคุมภายในอบต.

สมสนุก

กิจกรรม 1 ไมใช มีการควบคุมภายในแตละกองอยาง1

 ครั้ง/ป

ลดความผิดพลาด การ

รั่วไหล สิ้นเปลือง การ

ทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

3 การบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

องคกร

กิจกรรม 1 ไมใช มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแต

ละกองอยางนอย 1 ครั้ง/ป

ความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบดานลบลดลง

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

มีการตรวจสอบการเงนิ

ของ อปท.

อยางนอย 1 ครั้ง/ป

29

ไมใช

งบประมาณ
1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และ

การพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประจําปงบประมาณ อยางนอยปละครั้ง

ครั้ง อยาง

นอยปละ

 1 ครั้ง

0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 หนวย

ตรวจสอบ

ภายในของ

หนวยงาน

การตรวจสอบการเงนิของ อปท.    

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

0 0 0 0 อปท.

การตรวจสอบดานการเงินบัญชี และ

ดานการปฏิบัติตามขอกําหนด 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง

มีการตรวจสอบดาน

การเงนิบัญชี และดาน

การปฏิบัติตาม

ขอกําหนด

0 0 0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

กลยุทธที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริต

กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

01 กิจกรรมตรวจสอบภายในอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ทบทวนคูมือการดําเนินงาน

ใหทันกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางข้ันตอน

วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, คําสั่ง, 

กฎระเบียบที่พบวามีความเสี่ยงในการ

ทุจริตและทําใหเขาใจงาย

กิจกรรม 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

30

ไมใช

งบประมาณ
ชองทางการรองเรียน 

รองทุกข ทําไดสะดวก

ยิ่งข้ึน

0 อปท.

2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย เว็บไซดอบต.ไดรับการพัฒนาให

ทันสมัยเสมอ

อบต.สมสนุก

มีการ ทบทวนคูมือการดําเนินงาน ป

ละ 1 ครั้ง

สวนราชการเปนองคกร

โปรงใส

0 0

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 01 คูมือ 1 ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

กลยุทธที่ 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ชองทาง

หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ชองทาง

2 คัดเลือกผูแทนชุมชนในการรวมเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางของอบต.

สมสนุก

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
การมีสวนรวมของประชาชนในการ

รวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ความโปรงใสและ

ตรวจสอบไดในการ

จัดซื้อจัดจางโครงการ

ตาง ๆ

0 0 0 0 อบต.สมสนุก

31

0 อบต.สมสนุกมีกลไกหรือชองทางการรับเรื่อง

รองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากประชาชนและทุกภาคสวน 

อยางนอย 5 ชองทาง

เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกันการ

ทุจริต

0 0 0 01 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

โดยเสริมสรางกลไกหรือชองทางการรับ

เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากประชาชนและทุกภาคสวน

5 ไมใช

งบประมาณ

0 อปท.

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

มีชองทางสื่อสารใหประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารดานการทุจริต อยาง

นอย 5 ชองทาง

0 0 0 01 การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตให

ประชาชนทราบ

5

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม

ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนินงาน

      ปงบประมาณ  2565    

    (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
เรื่อง  การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดรับแจงจากจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.  คร้ังที่ 

เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน สรางกลไกการตรวจสอบการบริหารและ
สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร
ชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 –  2565) รายละเอยีดตามเอกส

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 

             

    นายกองคการบริหารสวนตําบล
 

ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลสมสนุก 
การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565

----------------------------------- 
 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดรับแจงจากจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

. 2561 –  2564) ใหใชตอไปจนถงึวันที่ 30 กันยายน 
คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่  2 มกราคม 2563  

เพื่อประโยชนในการขับเคล่ือนแผนงานที่แสดงถงึเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน สรางกลไกการตรวจสอบการบริหารและ

ริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 25๖5 

          
  (นายศักด์ิชัย  มารมย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ 

2565)  

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดรับแจงจากจังหวัดบึงกาฬ เร่ือง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

กันยายน 2565  ตามมติ

เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถงึเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน สรางกลไกการตรวจสอบการบริหารและ

ริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จงึขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 5 ป 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เครือข่ายภาคประชาชน 1 0.00

2 โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 0.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประชาคมตำบล 1 20,000.00

4 อบรมข้าราชการบรรจุใหม่/ย้ายมาใหม่ 1 0.00

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียน 1 10,000.00

6 ส่งเสริมในการให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูล และการรับทราบแผนการป้องกันการทุจริต 1 0.00

7 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 4 0.00

8 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 2 10,000.00

9 โครงการเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 0.00

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กปฐมวัย 1 0.00

11 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 1 0.00

12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 4 0.00

13 การจัดทำแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี 4 0.00

14 กิจกรรมส่งเสิรมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.00

15 การจัดทำคู่มือประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2 0.00

16 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในองค์กร 1 10,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

17 กิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 4 0.00

18 การบริหารจัดการความเสี่ียงภายในองค์กร 4 0.00

19 โครงการเข้าวัดฟังธรรม ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 1 0.00

20 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้ประชาชนทราบ 4 0.00

21 การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2 0.00

22 กิจกรรมการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 1 0.00

23 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000.00

24 กำหนดมาตรฐานทั่วไปทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 2 0.00

25 เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 1 0.00

26 โครงการอบรมศีลธรรมวันเข้าพรรษา 1 10,000.00

27 โครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 1 20,000.00

28 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 1 0.00

29 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 1 0.00

30 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 0.00

31 กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 1 0.00

32 คัดเลือกผู้แทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

33 โครงการเสริมสร้างประชาชนด้านการเมืองการปกครอง 1 10,000.00

รวมทั้งสิ้น 110,000.00 13 12 23 13

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางโอภาศ ศรีกงพาน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


