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ค าน า 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอ ง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง   
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ส่วนท่ี 1 
 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ ชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  พันธกิจ     
  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  ประเทศไทยได้รบัการประเมินดัชนีการรบัรูก้ารทจุริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
  วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทจุริตในทกุภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยบัยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปอ้งกันการทจุริต และระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  



แผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)                                                  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงขวาง 

หน้า 6 
 

  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รบัความร่วมมอืจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สงูข้ึน 
 
  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  
  2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
  3. สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
  4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 
  6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
  ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะน ามา
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการ
แผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก 
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝัง
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย  ควบคู่กับการ
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ด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังน้ี 
  กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ท่ี ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ในทุกระดับ 
  2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
  กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพือ่สร้างพลเมืองที่ด ี
  2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรบัทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย 
  3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
  4. การใช้เครื่องมือการสือ่สารทางสังคมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
  5. การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสือ่มวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
  6. พัฒนามาตรวัดทางสงัคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
  กลยุทธ์ท่ี 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
   แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. น าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทจุริต 
  2. พัฒนาหลักสตูร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รปูแบบการปอ้งกนัการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
ในทุกระดับ 
  3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทจุริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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  กลยุทธ์ท่ี ๔  เสรมิพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  แนวทางตามกลยทุธ์ 
  1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
  2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
   ค าอธิบาย 
  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รฐัอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทจุรติน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของปญัหาความขัดแย้งทั้งมวลของสงัคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผา่นมา และการ
แสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน 
โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้าง
และระเบียบทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้อง
ต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกร งกฎเกณฑ์การปกครอง
บ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้
ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย



แผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)                                                  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงขวาง 

หน้า 9 
 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านกา รทุจริต อันเป็นเจตจ านงทาง
การเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
  กลยุทธ์ท่ี ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ 
  1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
  3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
  กลยุทธ์ท่ี ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน 
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
  3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
  กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีมี
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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  2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
  กลยุทธ์ท่ี ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
  2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  กลยุทธ์ท่ี ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
  2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
  ค าอธิบาย 
  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด าเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจรติได้ตลอดเวลา แต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มกัจะเกิดข้ึนในข้ันการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรก
ที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดใน
เรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่ว ยงานในการตรวจสอบ
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการก าหนด
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นโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
  2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
  3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
  4. พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
  6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อ
ประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้ นที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นข้ันตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด 
เป็นต้น) 
  8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
  12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
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  กลยุทธ์ท่ี ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
  กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
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  กลยุทธ์ท่ี ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
  3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ) 
  กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล      
      2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
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  3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
  กลยุทธ์ท่ี 8   การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
  3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
  4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
  ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ
การปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการ
ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากข้ึน การวางแผน
ก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อ
ตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและ
ซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุ จริตตาม
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แนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การ
บังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ ์ดังน้ี 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
  2. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
  กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)      
  2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
  กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
  2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
  3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
  4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
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  กลยุทธ์ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
  2. การตรากฎหมายหรอืปรบัปรงุกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไ้ขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจรติใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
  4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
  5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
  ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสงักัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
  กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2 (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
  ๒. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
  ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
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  กลยุทธ์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
  ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
  2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
  3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
  กลยุทธ์ท่ี 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปรมิาณคดีทุจรติระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
  ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 
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ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน 
และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
  2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
  3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
  4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
  กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
  2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 2 
กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3           นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10  ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557                                     นโยบายเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)             การป้องกันปราบปราบการทุจริต        ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557         มหาดไทยใสสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้  สร้ างนวัตกรรมการท างานอย่ าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณา
การ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาค เอกชน และ เครือข่ ายต่ าง ๆ  เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10 .2  ให้ ป ระชาชน เข้ าถึ งก ารบ ริ การ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1 .ส่ ง เส ริ ม การบ ริ ห าร กิ จกา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เภ อใสสะอาด  และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
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แผนปฏิบตัิราชการด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 
 วิสัยทัศน์ 
 “ต าบลน่าอยู่ คู่พฒันา การค้าเสรี มีความเข้มแข็ง แหลง่ภูมปิัญญา น าพาการเกษตร” 
 
 พันธกิจ     
 1. การพัฒนาด้านคมนาคม 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
 4. การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิง่แวดล้อม 
 5. การพัฒนาด้านการเมือง – การบรหิาร 
 6. การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและสง่เสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
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ส่วนท่ี 3 

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  

อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

งบบูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็ก 
และเยาวชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”)  

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

เด็กตระหนังถึง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เด็กมีความซ่ือสัตว์
สุจริต 
 

/ / / / / กอง
การศึกษา

ฯ 

2 การฝึกอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรได้รับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
80 %  

บุคคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

/ / / / / ส านักปลัด 

3 มาตรการ “ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการติดตาม 
ทบทวน ตาม
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากรมีความ
ตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรม 

/ / / / / ส านักปลัด 

4 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคคลากรมีความรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคคลากร
ตระหนักถึงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

/ / / / / ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต (โครงการงานวัน
เด็กแห่งชาติ อบต.ดงขวาง) 

 100,000 100,000 เด็กตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต 

เด็กมีความ
ตระหนักปัญหาการ
ทุจริต 

x / / / / กอง
การศึกษาฯ 

2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนต าบลดง
ขวาง (โครงการสภาเด็ก) 
 

 80,000 80,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องการ
ทุจริต 
 

เด็กและเยาวชน
ตระหนักปัญหาการ
ทุจริต 

/ / / / / กอง
สวัสดิการ

สังคม. 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน 
หมู่ที่ 1 - 11) 

 70,000 70,000 ประชาชนมีการ
ด าเนินการตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 



แผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)                                                  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงขวาง 

หน้า 25 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 การเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 100,000 100,000 มีการเชิดชูเกียรติ
ผู้ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับเชิดชูเกียรติ 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(โครงการปลูกป่าทดแทน) 

 50,000 50,000 ประชาชนตื่นตัว
ต่องานสาธารณะ
และการมีส่วน
ร่วมในสังคม 

มีความตื่นตัว
ต่อสังคมและ
ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต 

/ / / / / ทุกกอง/ส านัก 

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนปรับปรุงภูมิ 
(โครงการทัศน์รมฝั่งแม่น้ าโขง) 

 200,000 200,000 ประชาชนตื่นตัว
ต่องานสาธารณะ
และการมีส่วน
ร่วมในสังคม 

มีความตื่นตัว
ต่อสังคมและ
ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต 

/ / / / / ทุกกอง/ส านัก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

3 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่
สตรี (กิจกรรมวันสตรีสากล) 

 50,000 50,000 มีการยกย่องเชิด
ชูบุคคลในชุมชน
ที่ท าความดี  

มีตัวอย่างให้
บุคคลปฏิบัติ
ตาม 

/ / / / / กองสวัสดิการ
ฯ 

4 การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ผู้สูงอายุที่ท ากิจกรรมให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง 
(กิจกรรมผู้สูงอายุต าบลดงขวาง)  

 30,000 30,000 มีการยกย่องเชิด
ชูบุคคลในชุมชน
ที่ท าความดี  

มีตัวอย่างให้
บุคคลปฏิบัติ
ตาม 

/ / / / / กองสวัสดิการ
ฯ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ” 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

( 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต  

ผู้บริหารปลอด
จากการทุจริต 

/ / / / / ผู้บริหาร 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีมี
สัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีคณะกรรมการ
จัดท าแผน 

มีแผนที่
เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกดักัน้การทุจรติเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ท่ี 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความ
โปร่งใสได้ 

องค์กรมีธรร
มาภิบาลและ
ความโปร่งใส  

/ / / / / ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้บริหารมีธรรมาภิ
บาลในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

ผู้บริหารมี
ธรรมาภิบาล 

/ / / / / ส านักปลัด 

                                                                                                                                                                                          
 
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบ 

องค์กรมีความ
โปร่งใส 

/ / / / / กองคลัง 

2 การจ้างส ารวจ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

องค์กรภายนอก
ร่วมตรวจสอบ 
ความพึงพอใจ 

การประเมิน
จาก
บุคคลภายนอ
กน่าเชื่อถือ 

/ / / / / ส านักปลัด 

3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สมาชิกสภา อบต.มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

องค์กรมีความ
โปร่งใส 

/ / / / / ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบุคมภายใน 

 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการควบคุม
ภายใน 

องค์กรโปร่งใส
ปลอดการ
ทุจริต 

/ / / / / งาน
ควบคุม
ภายใน 

 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเนน้เชิงรกุ” 
กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ประชุมประชาคม หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าปี…. 

 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การมีบทบาทใน
การตรวจสอบของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การมีบทบาทใน
การตรวจสอบของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ 

X / / / / กองคลัง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

3 กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

4 กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เพื่อความ
โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
ในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง
โครงการต่าง 
ๆ 

/ / / / / กองคลัง 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สร้างความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา เพื่อร่วม
ประเมินผลและ
ติดตามการทุจริต 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระเบียบและ
ปลอดจากการ
ทุจริต 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 
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กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การจัดประชาคมแผนชุมชน 
(โครงการจัดท าแผนชุมชน
ต าบลดงขวาง) 

 50,000 50,000 ประชาชน
เสนอแนะการ
จัดท าแผน 

มีกลไกยับยัง
การทุจริต 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

2 มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

  ไม่ใช้
ประมาณ 

การสร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต 

มีกลไกยับยัง
การทุจริต 

/ / / / / ส านักปลัด 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทาง
หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
สามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

/ / / / / ส านัก
ปลัด. 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทาง
หลากหลายในการ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
ขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีหน่วยข้อมูล
ข่าวสารกลางของ
องค์กร 

มีหน่วยให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
กลาง 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน 

มีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การแก้ปัญหาร
ความเดือดร้อน
สะดวกรวดเร็ว 

บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

3 มาตรการก าหนด ขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

มีมาตรฐานในการ
รับเรื่องร้องเรียน 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

4 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

รายงานผลให้
ประชาชนทราบ
ภายในเวลาก าหนด 

ประชาชนทราบ
ผลการร้องเรียน 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ให้ความร่วมมือ
หน่วยตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระในการ
ตรวจสอบ 

ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน 

มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

/ / / / / กองคลัง 

3 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

องค์กรโปร่งใส
ปราศจากการ
ทุจริต 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

4 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน 

ประชาชน
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินได้ 

/ / / / / กองคลัง 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมการลด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
บริการรวดเร็วขึ้น 

ระบบงานมีความ
รวดเร็ว 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

2 มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
บริการรวดเร็วขึ้น 

ระบบงานมีความ
รวดเร็ว 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 

 
 
กลยุทธ์ท่ี 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มาตรการ “ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประมวลผลตาม
ประมวลจริยธรรม 
และมีการแก้ไข
ปรับปรุงประมวล
จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

 



แผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)                                                  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงขวาง 

หน้า 36 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนกีารรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ท่ี 1 ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI ) ของประเทศไทย   
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2564).
และมีการทบทวนปรับปรุง
แผน. 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าแผน ยกระดับดัชนีการ
รับรู้เรื่องการ
ทุจริตของประเทศ 
(CPI) 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุกจริต 4 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) และมีการ
ทบทวนปรับปรุงแผน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าแผน ยกระดับดัชนีการ
รับรู้เรื่องการ
ทุจริตของประเทศ 
(CPI) 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 
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กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI ) ของประเทศไทย   
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณทุกปี 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าแผน ยกระดับดัชนี
การรับรู้เรื่อง
การทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

 
 
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา  
นโยบายท่ี 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรม การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงขวาง 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับหัวหน้า 

มีการ
ด าเนินงาน
ตามข้อตกลง 

/ / / / / ทุกกอง/
ส านัก 
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หน้า 38 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
บุคคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการยกย่องเชิดชู
บุคคลากรที่ประพฤติดี 

ผู้ประพฤติดี
ได้รับการยก
ย่องเชิดชู 

/ 
 

/ / / / ส านัก
ปลัด 

3 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ 25.. 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีแผนตรวจสอบ
ภายในทุกปี 

มีการ
ตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

/ / / / / ส านัก
ปลัด 

 
  


