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“..คนไม่มีความสุจริต  คนไม่มีความมั่นคง  ชอบแต่มักง่าย  
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์  ส่วนรวมท่ีส าคัญอันใดได้   

ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น  จึงจะท างานส าคัญ
ยิ่งใหญ่ท่ีเปน็คุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ..” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  12  กรกฎาคม  2522) 

“..ในการปฏิบัติราชการนั้น  ขอให้ท าหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่า
นึกถึงบ าเหน็จรางวัล  หรือผลประโยชน์ให้มาก  ขอให้ถือว่า
การท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่าง
ประเสริฐ  จะท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง..” 

 
 (พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  

1 เมษายน  2533) 

  “...การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่
ขอบเขตของกฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
        พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
ของ ส านักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ 

 



 

 

 

 

 

 

ค าน า 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้ าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่
ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง  และเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว  
หรือในบางส่วนเห็นว่าการทุจริตสามารถท าได้  ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ด้วย  ซึ่งทัศนคติเหล่านี้เป็นผลมาจาก
กระบวนการที่ผ่านมายังไม่ได้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง  ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง  การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก  ซึ่งในปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  ได้ก าหนดในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  
มาตรา  63  “รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบดังกล่าว  อย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพ่ือส่วนร่วม   
ในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้านหรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ”การ
แก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  
กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักปลัด   เทศบาลต าบลกรูด   
จึงได้จัดท าแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลกรูดให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้  เพ่ือปูองกันและขจัดปัญหาการทุจริตและหวังว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต นี้จะเป็นเครื่องมือใน
การบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
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บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3.  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจร
ติมากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  
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 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตว์สุจริต  เป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิ๔ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง  
 
2. กรอบแนวคิดในการด าเนนิการ  
 กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  มาจาก  
 1.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 2.  ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ  
 3. ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
วิสัยทัศน์  (vision)  
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การ
พัฒนาเทศบาลกรูดอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  (mission) 
 1.  พัฒนาการจัดการศึกษา  ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผังเมือง  สาธารณูปการ  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
พ้ืนที ่
 3.  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคมและชุมชนเพ่ือให้ชุมชน  เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได้  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 

 

 

 

 

-3- 
 

 4.  พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง  อย่าง
ยั่งยืน  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5.  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 

 
-  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ปัญหาของเทศบาลต าบล
กรูด 

1. ศักยภาพ (จุดแข็งของต าบลกรูด) 
 
จุดแข็ง ปัจจัยสนับสนุน ศักยภาพในการพัฒนา มุมอง 

1.มีการคมนาคมที่ดี สามารถ
ติดต่อได้ทั่วถึงทุกท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัดและภูมภิาค 

1.มีถนนเซา้เทิร์นตัดผา่น 
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกระบี-่
นครศรีธรรมราช 
2.เป็นเส้นทางสายหลักท่ีต าบล
อื่นๆใช้เส้นทางผ่าน 

จุดศูนย์กลางของการขนส่ง 
 

ด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ 

2.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าดิบ
ที่มีคุณภาพสูงตลอดทั้งปี 

เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากร  มีแหล่งน้ าดิบ คือ
คลองกะแดะไหลผ่าน 

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวิทยา 

ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นค่าย
ลูกเสือแม่โมกข/์บ่อน้ าพุร้อนและ
ถ้ าวัดเขานางเภา  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการ
เรียนรูเ้ชิงนิเวศน์วิทยา 

ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
เศรษฐกิจ 

 
2. จุดอ่อนของต าบลกรูด 

จุดอ่อน สาเหตุ แนวทางพัฒนา มุมอง 
1. เสถยีรภาพทางการเมือง
ของท้องถิ่นน้อย  การพัฒนา
ไม่ต่อเนื่อง 

1.ไม่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี บริหารจดัการเมืองยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งระดับเทศบาลและชุมชน 

กระบวนการจดัการ
ภายในท้องถิ่น 

2.ไม่มีพื้นที่ก าจัดขยะมลูฝอย
ในเขตเทศบาล 

ไม่มีพื้นทีก่ าจดัขยะ/ประชาชนไมม่ี
วินัยในการทิ้งขยะ 

รณรงค์ลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด 

การบริหารจัดการ 

3.ความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

มีโจรขโมย จัดตั้งเวรยาม/ตั้งจุดตรวจ
ภายในหมู่บ้าน/ 
ทุกครัวเรือนช่วยเป็นหเูป็น
ตาแจ้งเบาะแส 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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โอกาสของต าบลกรูด 
2.1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพยุงราคาสินค้า 
2.3 นโยบายของหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 อุปสรรคและภัยคุกคามต าบลกรูด 
ภัยคุกคาม สาเหตุ แนวทางพัฒนา มุมมอง 

1. ยาเสพติด สถาบันครอบครัวไมม่ั่นคงผลกระทบจาก
ระบบทุนนิยมฐานะทางเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนต้องแยกกันท างาน/ครอบครัว
แตกแยก 

สร้างความอบอุ่นในครอบครัว  
พัฒนาเศรษฐกิจให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 
รณรงค์ให้ความรูเ้ศรษฐกิจครัวเรือน
แบบพอเพียง 

ด้านทรัพยากรมนุษย ์

2. เศรษฐกิจระดับชาต ิ สินค้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค  
มีราคาสูง 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในของเทศบาลต าบลกรูด 

1.  ปัจจัยแวดล้อมภายใน  (Internal  Factors)  
  1.1  จุดแข็ง  (Strength)  

1)  การปฏิบัติงานมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  ท าให้ข้าราชการทราบถึง
บทบาท  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
   2)  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่  เข้าใจประเพณี  วัฒนธรรม  และวิถีของชุมชนเป็นอย่างดี 
      3)  สังคมมีความเข้มแข็ง  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
       4)  มีระบบสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 
 1.2  จุดอ่อน (weakness) 

1)  บุคลากรของส่วนราชการบางส่วนขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และไม่ได้รับการ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

2)  อัตราก าลังของข้าราชการมีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
  3)  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย 
              4)  ระบบการควบคุมภายในยังขาดความเข้มแข็ง  การตรวจสอบไม่ครอบคลุม 
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2.  ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  (External  Factors) 
2.1  โอกาส  (opportunity) 

1)  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้
ประชาชนมีความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
         2)  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
         3)  นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ท าให้เกิดโครงการและกิจกรรม     
ในระดับพ้ืนที่มากมาย 
        4)  การที่เทศบาลต าบลกรูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย  ท าให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในต าบลกรูด 

2.2  อุปสรรค (Threats) 
      1)  กรณีประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมือง  ส่งผลกระทบต่อต าบลกรูด
ท าให้สังคมขาดความเข้มแข็ง  การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
       2)  การเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาแทรกแซงการท างานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น        
ในเรื่องการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการประพฤติมิชอบ  อาจส่งผลต่อการพัฒนาต าบลในภาพรวม 
 
 สภาพปัจจัยเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกนี้  มักเกิดการร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนกับบุคลากรภายนอก  เช่น  ผู้รับเหมา  ผู้ขายสินค้าหรือบริการ  อันเป็นการ
ร่วมมือกันในการขายสินค้าหรือบริการ  หรือการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ  ในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือมีการ
สมยอมกันระหว่างผู้รับเหมาหรือผู้ขายสินค้า  ในการยื่นซองประมูลราคากับหน่วยงานของรัฐ 

 สภาพแวดล้อมภายใน   
  -  ปัญหาการปฏิบัติราชการ 
     ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ  ที่ไม่มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ           
ซึ่งมักใช้ช่องว่างของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 -  ปัญหาจากการบริหารงาน 
     เกิดจากการที่ผู้บริหารระดับต่างๆ  บางส่วน  ไม่ เข้มงวดกวดขันที่จะก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของตนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 -  ในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น  ย่อมต้องบู รณาการ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน  กล่าวคือ 
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 -  ผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ต้องเห็นความส าคัญและสร้างจิตส านึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
มีจิตส านึกในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  ก าหนดมาตรการที่จะเอาผิดต่อผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิ 
ชอบอย่างเด็ดขาด  เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอนหากเห็นว่าการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบต้องด าเนินการทันที 
 -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน  คือ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ปัญหาที่เกิดจาก
ตัวเจ้าหน้าที่นี้มักเกิดจาก  2  สาเหตุ 
     1.  เกิดจากการที่ไม่ตั้งใจ  กล่าวคือ  มีความเข้าใจผิดมาตลอดว่าการปฏิบัติงานของตนนั้นถูกต้อง        
ซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  อันเป็นการเปิดช่องให้บุคคลภายนอกมาแสวงหาผลประโยชน์กับ
หน่วยงานของรัฐโดยมิชอบ 
     2.  เกิดจากการตั้งใจ  กล่าวคือ  รู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนบางอย่างไม่ถูกต้อง  หรือเพ่ือต้องการ
หาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าท่ีขาดจิตส านึกอันดีในการปฏิบัติราชการ 
 จากสถานการณ์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน        
ของรัฐ  ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไม่ให้                  
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  อันจะส่งผลในระดับประเทศต่อไป 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบบางส่วน  เกิดจากการที่ประชาชนไม่กล้าที่จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐหากเห็นว่ามีการทุจริต  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ  หรือขาดจิตส านึกใน
การที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของรัฐ  ท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับปูองกันและปราบปรามการทุจริตไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรัง  ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจรติคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อต่างๆและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลต่อสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption  Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  
International – IT) พบว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูง 
 แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC)  พ.ศ.2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย 
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ถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่ า เป็นส่ วนหนึ่ งของค่านิยมและวัฒนธรรมไปแล้ว   ผนวกกับปัจจัยทางด้ านการท างานที่ ไม่ ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เรื่องจากปี พ.ศ. 
2560-2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิง
เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index – 
CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index – CPI)    
  

 เทศบาลต าบลกรูด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ  ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  และมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของ
สังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน  และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อน
ของปัญหาทุจริต  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการ 
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ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝูาระวัง  เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560-2564)  เทศบาลต าบลกรูดจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  
สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูดรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกรูด  เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
  4.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People,s participation) และตรวจสอบ  (People,s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลกรูด 
 5.  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลกรูด 

6.  เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   
มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาคท าให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ    
 7. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

8.  เพ่ือสร้างจิตรส านึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ      
9.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในเทศบาลต าบลกรูดโดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน

ช่องทางการร้องเรียน / กล่าวโทษ /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝูา
ระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

-9- 
 

5.  เปูาหมาย 
 1.  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูด  รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ไปทางมิชอบทุกฝุาย 
 2.  เทศบาลต าบลกรูดมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของราชการและเจ้าหน้าที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส  
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3.  หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 4.  เทศบาลต าบลกรูดสามารถพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม 
 5.  เทศบาลต าบลกรูดพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.  เทศบาลต าบลกรูดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
6.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1.  ขา้ราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลกรูดรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2.  เทศบาลต าบลกรูดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  มีความโปร่งใส 
 3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลกรูดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5.  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6.  เทศบาลต าบลกรูดมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการปูองกัน
การทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูา
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2559 
 ก าหนดอยู่ในหมวดที่  4  หน้าที่ของปวงชนชาวไทยว่า “บุคคลมีหน้าที่ให้ร่วมมือหรือสนับสนุน
การทุจรติและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  และหมวดที่  5  หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มี
มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือปูองกันและขจัดการทุจรติและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพ่ือมาส่วนในการรณรงค์  ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริตหรือชี้
เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

1.2  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกัน สอดส่อง เฝูาระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 วิสัยทัศน ์
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  

ส่วนที่  2 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที ่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม 
และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง 
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แนวทางท่ีได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของ
ประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส
ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
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 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม   ทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวล
ของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้
เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาว
ไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการ
ปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้
อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกปูองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการ
ปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมี
การน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มี
ค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
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 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ 
 1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
 2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
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 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินตาม
โครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้น
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ 
ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง    การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้
ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต        
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรก
ที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงาน
พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการ   ที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
การตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนด 
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
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 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจริตในกระบวนการอนุมัติ งบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่ เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และ        การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหาร 
  12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการ  
ทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
   2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
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 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)  เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกันการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8   การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 
2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการปูองกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ 
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ปราบปรามการทุจริตการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น 
การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความ
เร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต  การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปูองกันการทุจริตใน
เชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการ 
ด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและ พัฒนาระบบการ
ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรา
เป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
ต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)                              
 2. การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต1 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
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 กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที ่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 
ติดตามให้หน่วยงาน     ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ  เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
1.4 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 
๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจ ในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเ อ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการ
ด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม     
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มี
การนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ 
ของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง  การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 
1.5 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ   
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
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 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล
เรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 
1.7 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลง 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่
การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน  3  ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
2. ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ 
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1.8  ยุทธศาสตร์ตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบราม
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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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 

ต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู้การทุจรติ : CPI  

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบปูองกัน 

การทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ ายต่าง  ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10.2 ให้ประชาชนเข้ าถึ งการบริ การ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1.ส่ ง เส ริ มการบริ ห ารกิ จกา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ปูองกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เภอ ใสสะอาด และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
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แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ระยะ  5  ปี  
(พ.ศ.2560-2564) 

เทศบาลต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2554 

1 เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง  (เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ)  

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 - จ านวนครั้งท่ีมีการ
จัดบรรยายให้ความรู้ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง มี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

0 0 0 0 0 ส านัก
ปลัด 

 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ศพด.
บ้านกรูด 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกรูด 

เด็กปฐมวัยมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

0 0 0 0 0 ศพด.
บ้าน
กรูด 

ส่วนที่  3 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2554 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานพัสดุ 

ครั้ง 1  20,000 20,000 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-
งานด้านพัสดุมีความ
เข้าใจและท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
คลัง 

 

4 ส่งเสริมการให้ข่าวสารข้อมูล 
และการรับทราบแผนการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ 90 ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับ
ทราบแผนการ
ปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและ
รับทราบแผนการ
ปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

0 0 0 0 0 ส านัก
ปลัด 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2554 

5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้
เข้ารับการประชุมอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
ปูองกันการทุจริตในหน้าท่ี
ราชการ 
 
 

คน ทุกคน  750,000 750,000 ร้อยละ 95 ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับการ
พัฒนาและ
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระเบียบ เพื่อ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อ
ปูองกันการทุจริต
ในหน้าท่ีราชการ 

750,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ทต.กรูด 

6 โครงการอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่/ย้ายมาใหม่  

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมรับทราบ
นโยบายการ
บริหารงานของ
เทศบาล และมี
จิตส านึกปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

 0 0 0 0 0 ทต.กรูด 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2554 

7 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ของทต.กรูด ปฏิบัติ
ตามหลักประมวล
จริยธรรม 

 0 0 0 0 0 ทต.
กรูด 

8 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน
มุสลิมในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

ร้อยละ 90  - - ร้อยละ 90 ของเด็ก
และเยาวชน ชุมชน
มุสลิมในพื้นท่ีต าบล
กรูดท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ชุมชนมุสสลิมได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านัก
ปลัด 

9 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 12 
ประการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกรูด 

คน ทุกคน   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

เด็กเล็กในศพด.บ้าน
กรูดได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 12 
ประการ 

 0 0 0 0 0 ศพด.
บ้าน
กรูด 

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90  200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการ/กิจกรรม การเข้าวัดฟัง
ธรรม และร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนา ของเจ้าหน้าท่ีเพื่อขัด
เกลาจิตใจให้มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติดี และมีศีลธรรม 
 

กิจ 
กรรม 

1 
 
 
 
 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนการเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าวัด ฟัง
ธรรม และการร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ของเจ้าหน้าท่ี  

เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลกรูด
ได้ขัดเกลาจิตใจให้มี
ความประพฤติดี 
ปฏิบัติดี มีศีลธรรม 

0 0 0 0 0 ส านัก
ปลัด 

2 โครงการพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างดีเด่น 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ดีเด่น 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานได้รับ
การคัดเลือกเป็น
แบบอย่างที่ดี 

0 0 0 0 0 ส านัก
ปลัด 

3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละ 90  50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์
เรียนรู้ 10 หมู่บ้าน ของเทศบาล
ต าบลกรูด 
 

กิจ 
กรรม 

1 
 
 
 
 

 30,000 30,000 จ านวนชุมชน/ศูนย์
การเรียนรู้ที่เข้าร่วม
โครงการ  

มีชุมชนต้นแบบใน
การน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
จ านวน  99  ศูนย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านัก
ปลัด 

2 โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ของเทศบาลต าบลกรูด 

กิจ 
กรรม 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 เจ้าหน้าท่ีมีผักปลอด
สารพิษไว้
รับประทานอาหาร 

0 0 0 0 0 ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันการทุจริต โดย
สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ร้องทุกข์   ได้ทุกวันในเวลา
ราชการ  

ช่อง 
ทาง 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนให้
ประชาชนมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น  

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันการ
ทุจริต โดยแจ้ง
เบาะแสหรือ
ร้องเรียนด้วย
ช่องทางต่างๆ 

0  0 0 0 0 ทต.กรูด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ
ประชาคม การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

ครั้ง 1  20,000 20,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อความ
โปร่งใส 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ส านัก 
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนจัดท าแผน
ชุมชน 

ครั้ง 1  20,000 20,000 ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ส านัก 
ปลัด 

4 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ก่อสร้างโครงการต่าง 

โครง 
การ 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 สามารถน าผลการ
ส ารวจความคิดเห็น
มาปรับปรุงในการ
ก่อสร้างก่อสร้าง 

0 0 0 0 0 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามนโยบายเน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

มีช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 

2 การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  
 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการจัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ทต.กรูด 
เป็นองค์กร
โปร่งใส 

     ทต.กรูด 

3. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดี เทศบาลต าบลกรูด 
(Organizational  
Government-OG) 

ครั้ง  1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการประกาศ
นโยบายก ากับดูแล
องค์กรท่ีดี 

      ส านัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครง 
การ 

1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชี และ
ด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
 

มีการตรวจสอบ
ด้านการเงิน 
บัญชี และด้าน
การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 
 

2 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลต าบลกรูด 

กิจกรรม 1   ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ส่วนราชการประเมิน 
ควบคุมความเสี่ยง 
ของแต่ละกอง 

มีการควบคุม
ภายใน 
แต่ละกองอย่าง 
1 ครั้ง/ปี 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 
 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน โครง 
การ 

10 
ชุมชน 

  ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

การรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชนใน
พื้นท่ี 

การบริหารงาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี 
และการพัสดุองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

ครั้ง อย่าง
น้อยปี
ละ 1 
ครั้ง 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบ
การเงินของ อปท. 

มีการตรวจสอบ
การเงินของ 
อปท. 
อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

0  0 0 0 0 ทต.กรูด 

2 โครงการจ้างสถาบัน/หน่วยงาน
ส ารวจความพึงพอใจในการ
บริการของเทศบาล 

ร้อยละ 1 ครั้ง/
ปี 

 25,000 25,000 ร้อยละของความพึง
พอใจในการบริการ
ประชาชน 

 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ทต.กรูด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ทบทวนคู่มือการด าเนินงาน 
ให้ทันกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนา
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค าสั่ง, 
กฎระเบียบท่ีพบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริตและท าให้เข้าใจง่าย 

คู่มือ 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการ ทบทวนคู่มือ
การด าเนินงาน 

ส่วนราชการเป็น
องค์กรโปร่งใส  

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 

2 โครงการจัดต้ังศูนย์รวมข่าวการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน 
งบประ
มาณ 

1  15,000 15,000 อุดหนุน อบต. 
ท่าทอง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของเทศบาล
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 

15,000     ทต.กรูด 

3 กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 ผ่านทางเว็บไซต์ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ประชาชนรับรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 

4 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลกรูด
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แห่ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

0 0 0 0 0 ทต.กรูด 



 

 

 

 

 

 

-39- 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผดิ 
ชอบ 

หน่วย
นบั 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ  

ช่อง 
ทาง 

2   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

     ทต.กรูด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยเสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุกภาคส่วน 

ช่อง 
ทาง 

4   ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกัน
การทุจริต 

 

     ทต.กรูด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณา
การ 

งบปกติ รวม 2560 2561 2562 2563 2564 

2 คัดเลือกผู้แทนชุมชนในการร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของทต.กรูด 

ครั้ง 1   ไม่ใช้
งบประมาณ 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วม
เป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ในการ
จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง
โครงการต่าง ๆ 

     อปท. 

 

 

 
                   (นายโกวิทย์  วัชระสวัสดิ์) 
                 ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลกรูด 
                 วันที่   31  พฤษภาคม  2560 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


