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ภายใต.ยุทธศาสตร"ชาติ ว%าด.วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ตามกรอบแนวทางการ
จัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ของ สํานักงาน
ป.ป.ท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด%วนที่สุด ที่ 0226.2/ว1003 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ" 2560 เรื่อง
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย"ปฏิบัติการต%อต.านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค"การบริหารส%วนตําบลริมโขง ทั้งนี้หวังเปCนอย%างยิ่งว%าแผนฯ
ฉบับนี้จะเปCนประโยชน"สําหรับการปฏิบัติงานของ อบต.ริมโขง เพื่อบังเกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชนในพื้นที่
และไม%ทําให.ประชาชนในท.องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของ อบต.ริมโขง อีกทั้งยังเปCนกลไก
ไม%ให.มีการใช.อํานาจหน.าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได.อีกทางหนึ่งด.วย
องค"การบริหารส%วนตําบลริมโขง
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สวนที่ 1
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล
1.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยป$องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ป, ข างหนา จะมุ0 งสู0 ก ารเป3 น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเป3นสังคมมิติใหม0ที่ประชาชนไม0เพิกเฉยต0อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความร0วมมือจาก
ฝBายการเมื อง หน0 วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษE รักษาผลประโยชนE ของชาติ และ
ประชาชน เพื่อใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปร0งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สรางวัฒนธรรมต0อตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส0วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปKองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
เป$าประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยไดรับการประเมิ นดั ชนี การรับ รูการทุ จริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทย ไม0นอยกว0ารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร0วมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ0งตานการทุจริตในทุกภาคส0วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย0างเท0าทันดวยนวัตกรรม กลไกปKองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เป3นธรรม และ
ไดรับความร0วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค0า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรEมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปKองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรEการดําเนินงานหลักออกเป3น 6 ยุทธศาสตรE ดังนี้
1. สรางสังคมที่ไม0ทนต0อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต0อตานการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบปKองกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุ ท ธศาสตรE “สรางสั ง คมที่ ไม0 ท นต0 อ การทุ จ ริ ต ” เป3 น แนวทางยุ ท ธศาสตรE ที่ มุ0 ง เนนให
ความสํ า คั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั งคมใหเกิ ด ภาวะ “ที่ ไม0 ท น ต0 อ การทุ จ ริ ต ” โดยเริ่ ม ตั้ งแต0
กระบวนการกล0 อมเกลาทางสั งคมในทุ กช0ว งวั ย ตั้ งแต0 ปฐมวัย เพื่ อสรางวัฒ นธรรมต0 อตานการทุ จ ริต และ
ปลูกฝbงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยE สุจริต เป3นการดําเนินการผ0านสถาบันหรือกลุ0มตัวแทนที่ทําหนาที่ในการ
กล0อมเกลาทางสังคม ใหมีความเป3นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส0วนรวม และ
เสริ ม สรางใหทุ ก ภาคส0 ว นมี พ ฤติ ก รรมที่ ไม0 ย อมรั บ และต0 อ ตานการทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ ผ0 า นการพั ฒ นา
นวั ต กรรมและการสื่ อสารเพื่ อ การเรีย นรู อั น จะนํ า มาสู0 ก ารปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ตลอดจนส0 งเสริม และ
เสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุ0มทางสังคม และองคEกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปร0งใสดวยการบูรณาการ
แผนงานในทุกระดับของภาคส0วนที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกตEใช
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง รวมทั้ง แนวทางที่ไ ดจาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรีย นและ
แนวทางการดําเนินงานดานการปKองกันการทุจริตจากประเทศต0าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการปKองกัน
การทุจริต และปลูกฝbงค0านิยมในความซื่อสัตยEสุจริต ตลอดจนไม0ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปbญหาของประเทศไทย ควบคู0กับการดําเนินการต0อยอดกลไกหรือ
แนวทางที่มีอยู0เดิม ดวยการบูรณาการและเปiดโอกาสใหกับทุกภาคส0วนใหเขามามีส0วนร0วมในการแกไขปbญหา
อย0างต0อเนื่องและไดรับการสนับสนุนอย0างเพียงพอเพื่อใหเกิดผลเป3นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุ ท ธที่ ๑ ปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ชวงวั ย ตั้ ง แตปฐมวั ย ใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
แนวทางตามกลยุทธ
1. พั ฒ นาหลั กสู ต ร/บทเรี ยน/การเรีย นการสอน/การนํ าเสนอ/รูป แบบ การปK องกัน การ
ทุ จริต ตามแนวคิ ด แยกระหว0 างผลประโยชนE ส0 วนตั วและผลประโยชนE ส0 วนรวม ในทุ ก
ระดับ
2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีการประกาศใชอย0างจริงจัง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. กล0อมเกลาทางสังคมในทุกช0วงวัยตั้งแต0ปฐมวัย เพื่อสรางพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกช0วงวัยตั้งแต0ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
4. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล0อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคEกรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป3นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม

กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป?นเครื่องมือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกล0อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต0อตานการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปKองกันการทุจริต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองคEความรูการปKองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุ ท ธที่ ๔ เสริ ม พลั งการมี ส วนรวมของชุ ม ชน (Community) และบู ร ณาการทุ ก
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางชุมชนเฝKาระวัง ต0อตานทุจริต
2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกต0อเหตุการณE ทางสังคมที่ผิดต0อจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และ
ทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส0วนเพื่อต0อตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
คําอธิบาย
จากสถานการณEความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกว0าทศวรรษที่ผ0านมา เมื่อพิจารณา
จากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุ0ม ทุกฝBายที่มีต0อทุกรัฐบาลที่ผ0านมา
จะเห็นไดว0าประชาชนทุกกลุ0มทุกฝBายต0างมีขอเรียกรองที่สอดคลองร0วมกันประการหนึ่งคือ การต0อตานการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ อาจกล0าวไดว0าปbญหาการทุจริตนั้นเป3นเสมือนศูนยEกลางของปbญหาความ
ขั ด แยงทั้ ง มวลของสั ง คมไทยในหวงเวลากว0 า หนึ่ ง ทศวรรษที่ ผ0 า นมา และการแสดงออกซึ่ ง เจตจํ า นง
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ0มทุกฝBายที่ไม0ยอมรับและไม0อดทนต0อการทุจริตประพฤติมิชอบไม0ว0าจะเป3น
รัฐบาลใดก็ ตาม ย0อมสะทอนใหเห็ นถึงเจตจํานงทางการเมื องอัน แน0วแน0ของประชาชนไทยทุกกลุ0มทุ กฝBาย
ที่ตองการใหการบริหารราชการแผ0นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเป3นไปดวยความโปร0งใส
ปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบซึ่ งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปb จ จุ บั น ก็ ต อบรั บ ต0 อ เจตจํ า นงทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเรื่องการต0อตานการทุจริตอย0างเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส0วนคําปรารภอันเป3นส0วนแสดง
เจตนารมณEของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส0วนเนื้อหาสาระในหมวดต0างๆ อันเป3นการ
จัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู0การสรางสังคมที่โปร0งใสปราศจากการทุจริต ซึ่ง
ร0างรัฐธรรมนูญฉบับปbจจุบันสะทอนใหเห็นไดอย0างชัดเจน ถึงความเห็นพองตองกันว0าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยที่ผ0านมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบรอยเป3นเพราะผูนําไม0นําพาหรือไม0นับถือยําเกรง
กฎเกณฑE การปกครองบานเมือง ทุ จริต ฉอฉลหรือบิ ด เบื อนอํ านาจ รัฐธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ จึ งไดมีการวางกลไก
ปKองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบ าลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมื องหรือเขามาใชอํ านาจตาม
อําเภอใจ

ดังนั้น เพื่อเป3นการสนองตอบต0อเจตจํานงทางการเมืองในการต0อตานการทุจริตอันแน0วแน0
ของประชาชน ที่ปรากฏใหเห็นอย0างเด0นชัดในหวงเวลากว0าหนึ่งทศวรรษที่ผ0านมาใหดํารงอยู0อย0างต0อเนื่อง
และเพื่อเป3นการสนองตอบต0อเจตนารมณEของรัฐธรรมนูญฉบับปbจจุบัน ยุทธศาสตรEชาติว0าดวยการปKองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรEการนําเจตจํานงทางการเมืองในการต0อตานการ
ทุ จ ริ ต ไปสู0 ก ารปฏิ บั ติ อย0 า งเป3 น รู ป ธรรมและสอดคลองเป3 น หนึ่ งเดี ย วกั น โดยเป3 น ยุ ท ธศาสตรE ที่ มุ0 งเนนให
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต0อตานการทุจริตไปสู0การปฏิบัติ
ของทุกภาคส0วนอย0างเป3นรูปธรรมและมีความเห็นพองสอดคลองเป3นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป3นส0วนหนึ่งในการ
สรางสั งคมไทยใหมุ0 งสู0 สั งคมที่ มี ค0า นิ ย มร0 ว ม ในการต0 อตานการทุ จ ริ ต อั น เป3 น เจตจํ า นงทางการเมื องของ
รัฐธรรมนูญฉบับปbจจุบันที่มุ0งแกไขปbญหาการเมืองการปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอย
ในทายที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ
1. กํ าหนดใหนั กการเมื องตองแสดงเจตจํ า นงทางการเมื องในการต0 อตานการทุ จ ริ ต ต0 อ
สาธารณชนก0อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก0อนดํารงตําแหน0งทางการเมือง
2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมือง
ในการต0อตานการทุจริตและเผยแพร0ใหแก0ประชาชน
กลยุ ท ธที่ ๒ เรงรั ด การกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของนั ก การเมื อ งและ
เจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึ ก ษาและกํ า หนดแนวทาง/ขั้ น ตอนการกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
2. การกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของนั ก การเมื อ งและเจาหนาที่ รั ฐ โดย
ประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาและวิเคราะหEแนวทางการกําหนดกลยุทธEและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานง
ทางการเมืองในการต0อตานการทุจริต ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
2. ประสานความร0วมมือระหว0างภาคส0วนต0าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธEและมาตรการใน
การปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปKองกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส0งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน

กลยุทธที่ ๔ พั ฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปOที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปPญหา
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาวิเคราะหE แนวทางการปฏิรูป ระบบการจัดสรรงบประมาณดานการปKองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปKองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุ ทธที่ ๕ สงเสริม การจั ด ตั้ งกองทุ น ตอตานการทุ จ ริ ต สํ า หรั บ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนโดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต0อตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต0อตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุ ท ธที่ ๖ ประยุ ก ตนวั ต กรรมในการกํ า กั บ ดู แ ลและควบคุ ม การดํ า เนิ น งานตาม
เจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ
1. กํ า หนดใหพรรคการเมื อ งตองแสดงแนวทางในการดํ า เนิ น นโยบายและการใช
งบประมาณต0อนโยบายนั้น ๆ ก0อนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
2. จัดทํ าระบบฐานขอมูล แนวทาง/มาตรการในการปK องกัน การทุ จริตในแต0 ละโครงการ
ที่พรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย
การทุ จริตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คื อการแสวงหาประโยชนE หรื อการเอื้ อประโยชนE
หรือการขัดกันระหว0างประโยชนEส0วนตัวกับผลประโยชนEส0วนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการ
เสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป3นผลใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนEจากการ
ดําเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแก0รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล0าวเป3นปbญหา
ที่พบมากขึ้นในปbจจุบัน ก0อใหเกิดผลเสียต0อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย0างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ0านมาพบว0าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชช0องว0างทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนE
ส0วนตน โดยพบตั้งแต0ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอย0างไม0โปร0งใส อย0างไร
ก็ตาม แมว0าผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นว0าโครงการพัฒนาสาธารณะต0าง ๆ สามารถถูกใชเป3นเครื่องมือในการทุจริต
ไดตลอดเวลา แต0การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ0นดิน เนื่องจากเป3นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดใหเป3นรูปธรรม ที่ผ0านมามีหลายองคEกร
อิสระและหลายหน0วยงานพยายามหาแนวทางแกไขปbญหาดังกล0าว แต0เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายไม0 ไดมี ก ารกํ า หนดใหมี อํ า นาจยั บ ยั้ งโครงการ ที่ อ าจนํ าไปสู0 ก ารทุ จ ริ ต ได รวมถึ งขาดการ
ประสานงานระหว0างหน0วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต0าง ๆ ที่อาจก0อใหเกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร0วมกัน

ยุทธศาสตรEชาติ ว0าดวยการปK องกั นและปราบปรามการทุ จริตระยะที่ 3 จึงไดกํ าหนดใหมี
ยุทธศาสตรE “สกัด กั้นการทุ จริต เชิงนโยบาย” ซึ่งเป3 นยุทธศาสตรEที่มุ0งปKองกัน การทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกํ า หนดมาตรการกลไก เสริ ม สรางธรรมาภิ บ าล ตั้ ง แต0 เ ริ่ ม ขั้ น ก0 อ ตั ว นโยบาย (Policy
formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปKอน
ขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก0อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร0ขอมูลข0าวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑEชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม
7. กําหนดมาตรการวิเคราะหEความเสี่ยงและการใชจ0ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแกไข
การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช0น มีการเอื้อประโยชนEกันระหว0างภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ เป3นตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช0น มีความ
พยายามผันงบประมาณเขาสู0เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป3นตน และการทุจริต
ในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช0น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจาง ซึ่งเป3นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป3นตน)
8. เสริมสรางความโปร0งใสในกระบวนการพิจารณาร0างกฎหมายที่เกี่ยวของ
9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหน0งทางการเมืองเกี่ยวกับการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝBาฝxนจริยธรรม หรือเป3นความผิดในทางบริหาร
11. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝBายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปร0งใสในการนํานโยบายไปสู0การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธที่ ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้น การทุ จริตเชิงนโยบาย (Policy cycle
feedback)
แนวทางตามกลยุทธ
1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส0งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให
เขามามีส0วนร0วมในการตรวจสอบ

กลยุ ท ธที่ 4 สงเสริ ม ใหมี ก ารศึ ก ษา วิ เคราะห ติ ด ตาม และตรวจสอบ การทุ จ ริ ต เชิ ง
นโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะหE เพื่อสรางองคEความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคEกร
ปกครองส0วนทองถิ่น
2. เผยแพร0องคEความรูในการดํ าเนิน นโยบายอย0างโปร0งใสและไรการทุจริตใหแก0องคEกร
ปกครองส0วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป$องกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรEนี้มุ0งเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปKองกันการทุจริตของประเทศ
ไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม0เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสราง
การปฏิบัติงานของหน0วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป$องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปbญหาการทุจริตในแต0ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว0างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีส0วนร0วมกับระบบการ
ปKองกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปKองกันการทุจริต
กลยุทธที่ ๒ สรางกลไกการป$องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางกลไกปKองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปKองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู0การปฏิบัติ
3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสู0การปฏิบัติ
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปPญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธE
1. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบบริห ารงานสาธารณะ เพื่ อลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
2. พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปiดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปKองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความ
สนใจ)
กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กําหนดแผนการติ ดต0 อสื่ อสารการตลาด (Integrated Marketing CommunicationIMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาเกณฑEมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปร0งใสในการดําเนินงานของ
หน0วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปร0งใสในการดําเนินงานของ
หน0วยงาน
กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. ส0งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สรางแรงจูงใจในการเป3นตัวอย0างองคEกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส0วนเกี่ยวของกับการทุจริต อย0างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการป$องกัน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปKองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเป3นมืออาชีพและเป3นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต0อยอด ขยายผล องคEความรูเชิงสรางสรรคE สําหรับการปKองกันการทุจริต
กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C.
2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปKองกันเพื่อต0อตานการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปKองกันการทุจริต
3. สรางแนวทางการปKองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหEขอมูลข0าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรEการปฏิ รูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริตเป3 น ยุ ทธศาสตรE ที่
มุ0 งเนนการปรับ ปรุ งและพั ฒ นากลไกและกระบวนการต0 า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ งระบบ ให
สามารถดําเนินการไดอย0างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป3นที่ยอมรับ ตั้งแต0การปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
รองเรียนเขาสู0กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยEสินเพื่อตรวจสอบการ
ทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต0สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของหน0วยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว การพัฒนากลไก
พิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม การทุจริตตามสถิติและ
ฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเร0งด0วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหEพลวัตของการทุจริต

เพื่อตรากฎหมายปKองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและข0าวกรองประกอบการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงาน ที่ล0าชาและซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส
ในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหการดําเนินคดีเป3นไปไดอย0างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแลว
ก็จะมีการเผยแพร0เปiดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต
รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว0า
ดวยการต0อตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 –
UNCAC 2003) ดวย ซึ่งในการปฏิ รูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จริตดังกล0าวจะมุ0 งเนนการ
ดํ า เนิ น การโดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป3 น กฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บ ใชกฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร0วมกันของหน0วยงาน
ต0าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไกต0าง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรEนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเป3นไปอย0าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต0าง ๆ ถูกดําเนินการอย0างรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทํ าการทุจริต และคดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหน0วยงานต0อตานการทุจริตต0างๆ ใหม•ความ
รวดเร็ว เขาถึงไดโดยง0าย
2. การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจต0อระบบการรับเรื่องรองเรียน
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและ
หนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒ นาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของ
ทรัพยEสินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกําหนดกลุ0มเปKาหมายในการตรวจสอบทรัพยEสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสใน
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพั ฒ นากลไกพิ เ ศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุ จ ริ ต (เชื่ อ มโยงกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน0วยงานภาครัฐตนสังกัด

กลยุทธที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทัน
ตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเท0าทันต0อพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรื อปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ใหหน0 ว ยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอย0างมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแกไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเป3นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร0งด0วน/สถิติการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบั งคับ ใชกฎหมายและดํ าเนิ น คดี เฉพาะในแต0 ละพื้ น ที่ ของประเทศ (เชื่ อมโยงกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
6. การบูรณาการกับหน0วยงานภาครัฐตนสังกัดในการบั งคับใชกฎหมายและลงโทษทาง
อาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
กลยุทธที่ 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธE
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว0างหน0วยงานปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข0าวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร0วมมือกับองคEกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน0วยงานประชาสังคม
และหน0วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและข0าวกรองประกอบการปราบปรามการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
๑. การมี ม าตรการในการคุ มครองพยานและผู ใหเบาะแส (whistleblower) ที่ มี ค วาม
น0าเชื่อถือและสรางความมั่นใจแก0ผูถูกคุมครองได
๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ ผูปฏิ บัติงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี

กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวน
การปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒ นาองคEความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการ
ใหแก0เจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป3น
มาตรฐานและเท0าทันต0อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ0งปbนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ปราบปรามการ
ทุจริต
กลยุทธที่ 8 การเปqดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ
1. การเปiดโปงการทุจริตอย0างสรางสรรคEและพัฒ นาช0องทางในการเผยแพร0เปiดโปงการ
ทุจริตที่เขาถึงการรับรูของสาธารณชนอย0างกวางขวาง
กลยุ ท ธที่ 9 การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ ใน การคุ มครองพ ยาน และผู แจงเบ าะแส
(Whistleblower) และเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. จั ด ใหมี ท รั พ ยากรที่ เหมาะสมเพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณคดี ทุ จ ริ ต ระหว0 า ง
ประเทศตามกรอบความร0วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรEยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป3นยุทธศาสตรEที่
มุ0งเนน การยกระดับมาตรฐานดานความโปร0งใสและการจัดการการยกระดับค0าดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหEประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต0ละแหล0งขอมูล และเร0งรัด
กํากับ ติดตามใหหน0วยงาน ที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางาน
ร0วมกันระหว0างภาครัฐ หน0วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต0างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะหEประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต0ละแหล0งขอมูลที่ใชสําหรับ
การจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน0วยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร0งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ
(CPI)
4. การจัดการการรับรู (Perceptions)
กลยุทธที่ 2 บูรณาการเป$าหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. วิเคราะหEและเชื่อมโยงเปKาหมายยุทธศาสตรEชาติว0าดวยการปKองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตรEที่ 1 – ยุทธศาสตรEที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรE

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธE จันทรEโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ0นดินดานต0างๆ รวม 11 ดาน โดยดานที่เกี่ยวของการส0งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ
นโยบายขอที่ ๑๐ สรุปไดดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส0งเสริมการบริหารราชกาแผ0นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปKองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค0าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เป3น ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุ น
ดํา เนิ น การของภาคธุรกิ จ เพิ่ มศักยภาพในการแข0 งขั น กั บ นานาประเทศ การรักษาบุ คลากรของภาครั ฐที่ มี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต0ระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเป3นและตามที่
กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการไดในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหาร
สาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิ
ชอบก0อใหเกิดการทุจริต หรือสรางความเสียหายแก0ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนา จะเนน
การปรับปรุงหน0วยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป3นสําคัญ
เสริมสรางระบบคุณธรรม ในการแต0งตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปKองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส0งเสริมใหมีการนาระบบพิทักษEคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝBาย
ต0 า งๆ ปรั บ ปรุ งและจั ด ใหมี ก ฎหมายเพื่ อ ใหครอบคลุ ม การปK อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการมี
ผลประโยชนEทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว0าเรื่องนี้เป3นวาระสําคัญเร0งด0วนแห0งชาติและเป3นเรื่องที่ตอง
แทรกอยู0ในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเร0งรัดการดําเนินการต0อผูกระทําการทุจริตทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้ง
ใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความน0าเชื่อถือของหน0วยงานรัฐและเปiดเผยผลการประเมินต0อประชาชน
อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป3นปbญหา เช0น การจัดซื้อจัดจาง การร0วมทุน การใชจ0ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
โดยมิชอบ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคEกรต0างๆ มาเป3นบทเรียนใหความรูแก0เจาหนาที่ของรัฐและประมวลเป3น
กฎระเบียบหรือคู0มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป$องกันและแกไขปPญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก0
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแก0สังคมและผลประโยชนEของประเทศชาติโดยรวม ในการปKองกัน
และแกไขปbญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห0งชาติจึงมีคําสั่งดังต0อไปนี้
ขอ 1 ใหทุกส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปKองกันและ
แกไขปbญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ โดยมุ0งเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส0งเสริมการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วนในการตรวจสอบ เฝKาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณี ที่มีการกล0าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว0าขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาส0วน
ราชการและหั ว หนาหน0 ว ยงานของรัฐดํ าเนิ น การตามอํ านาจหนาที่ ภ ายใตพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริห าร
ราชการแผ0นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว0าดวยหลักเกณฑEวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคั บ ที่ เกี่ ย วของกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยใหบั งคั บ ใช
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย0างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐใหหัวหนาส0วนราชการ
และหัวหนาหน0วยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเป3นไปตามบทบัญญัติแห0ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว0าดวยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย0างเคร0งครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาส0วนราชการหรือผูบังคับบัญชาปล0อยปละละเลย ไม0ดําเนินการตามขอ
2 และขอ 3 ใหถือเป3นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแต0กรณี
ขอ 5 ใหสํานั กงานคณะกรรมการปK องกั นและปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐดํ าเนิ นการ
แสวงหา รวบรวม และดํ า เนิ น การอื่ น ใด เพื่ อ ใหไดมาซึ่ งขอเท็ จ จริ งและพยานหลั ก ฐานในการที่ จ ะทราบ
รายละเอียดและพิสูจนEเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร0งรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2
ขอ 3 และขอ 4 แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแห0งชาติทราบและ
พิจารณาอย0างต0อเนื่อง

1.4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
กลยุทธEที่ 4.1.4 ปKองกันการทุจริตโดยส0งเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส0วนร0วมในการ
ดําเนินงาน
1.5 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดํ า เนิ น การปK อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
ป,งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรEชาติว0าดวยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556 -2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการปKองกันและแกไขปbญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธE จันทรEโอชา
นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงต0อสภานิติบัญญัติแห0งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป3นกรอบและแนวทาง
ดํ าเนิ น การ โดยไดแปลงไปสู0 การปฏิ บั ติ เป3 น พั น ธกิ จ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่ งจะมี ก ารดํ าเนิ น การใน 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส0งเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ปKองกันปราบปรามการทุจริตอย0างเขมขน
3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคEกรปกครองส0วน
ทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ

สวนที่ 2
กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลริมโขง ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การปองกันปราบปรามการทุจริต

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน5นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

แผนปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของ อบต.ริมโขง

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

ข5อ 10.5
ปลูกฝ'งคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย-สุจริต

ข5อ 1
กําหนดมาตรการและแนวทางป0องกัน
และแกไขป'ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

ข5อ 1
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ- ที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต : CPI ของประเทศไทย

ข5อ 10.2
ใหประชาชนเขาถึงการบริการ
สาธารณะไดรวดเร็ว ประหยัด สะดวก
ทําขั้นตอนทีแ่ นนอน ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว
ข5อ 10.6
ใหผูรับบริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เป?ดเผยการประเมินผลตอประชาชน

ข5อ 2
การบังคับใชมาตรการทางวินัย
มาตรการทางการปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาด
และรวดเร็ว กับขาราชการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ข5อ 3
การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซื้อ
จัดจางใหเปBนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการป0องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
อยางเครงครัด

ข5อ 1
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปKองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต : CPI ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การปองกันปราบปรามการทุจริต

ข5อ 10.3
พัฒนาหนวยงานใหเปBนองค-กร
แหงการเรียนรู สรางนวัตกรรม
การทํางานอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ข5อ 10.7
สงเสริมและสนับสนุนภาคีองค-กร
ภาคเอกชน และเครือขายตางๆ เพื่อ
สอดสอง เฝ0าระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน5นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

แผนปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของ อบต.ริมโขง

ข5อ 1
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝ0าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิใหเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ข5อ 5
สนับสนุนขอมูลใหแก ป.ป.ท.
ในการพิสูจน-เกี่ยวกับการทุจริต และ
การรายงานผลการปฏิบัติตอ คสช.

ข5อ 2
ป0องกันปราบปรามการทุจริตอยาง
เขมขน

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากลไกและกระบวนการการ
ป0องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลริมโขง
ยุทธศาสตรที่ 1 สร5างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธ
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
บุคลากร ทั้งขาราชการการเมืองฝIาย
บริหาร ขาราชการฝIายสภาทองถิ่น
และฝIายประจําของ องค-กรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
3. ประยุกต-ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปBนเครื่องมือตานทุจริต

1.1 พัฒนาความรูของบุคากรใหทันสมัย ควบคูไปกับการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.2 การจัดทําคูมือ/มาตรฐานการดําเนินงาน

2.1
2.2
2.3
3.1

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ

พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
สรางชุมชนเฝ0าระวัง ตอตานทุจริต
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
กลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตาน
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานนโยบาย
1.2 กําหนดมาตรการวิเคราะห-ความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกและกระบวนการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางกลไกการป0องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

1.1 สรางกลไกป0องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
1.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ

2. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดป'ญหาการทุจริต

2.1 ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป0องกัน
การทุจริต

3.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย
3.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอ
ระบบการรับเรื่องรองเรียน

สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการดานการป$องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด5านการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร ที่
ยุทธศาสตรที่ ๑
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธที่
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร ทั้งขาราชการการเมือง
ฝIายบริหาร ขาราชการฝIายสภาทองถิ่น และฝIายประจําขององค-กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
3. ประยุกต-ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปBนเครื่องมือตานทุจริต
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

1. สรางกลไกการป0องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากลไกและกระบวนการการ 2. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป'ญหาการทุจริต
ป0องกันและปราบปรามการทุจริต 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป0องกันการทุจริต
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

3.2 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรที่ 1 สร5างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 1
สร5างจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร ทั้งข5าราชการการเมืองฝJายบริหาร ข5าราชการฝJายสภาท5องถิ่น และฝJายประจําขององคกรปกครองสวนท5องถิ่น
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

1

300,000

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝMกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ อปท.

2

สงบุคลากรเขารับการฝMกอบรมบุคคลากร
ทองถิ่นตามแผนการฝMกอบรมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(อยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร)

คน

44

120,000

3

กิจกรรมการประเมินระดับคุณธรรมความ
โปรงใส (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ของหนวยงานใหมีคาคะแนนผานเกณฑการประเมิน
กิจกรรมการประเมินผลสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

ครั้ง

1

ครั้ง

1

4

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัด
รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการ ไดรับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
รอยละ 80 ของบุคลากร
ไดเขารวมการฝMกอบรมฯ

ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อปท.

แผนการดําเนินงานและใช5จายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
1
2
3
4
0
300,000
0
0

0

40,000

40,000

40,000

ไมใช
งบประมาณ

บุคลากรผูเขารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามระเบียบขอ
กฎหมาย สามารถลดความ
เสี่ยงการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
มีคาคะแนนผานเกณฑ-การ หนวยงานผานการประเมิน
ประเมิน

0

0

รับการ
ประเมิน

0

ไมใช
งบประมาณ

มีคาคะแนนผานเกณฑ-การ หนวยงานผานการประเมิน
ประเมิน

0

0

รับการ
ประเมิน

0

0

340,000

40,000

40,000

420,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองชาง/
กอง
การศึกษา
สํานักปลัด/
กองคลัง

สํานักปลัด/
กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 1 สร5างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 2
สร5างจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

5

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน

โครงการ

1

100,000

รอยละ 90 ของผูเขารวม
โครงการไดรับความรูเพิ่ม
มากขึ้น

6

โครงการ อบต.เคลื่อนที่จดั เวทีประชาคม

โครงการ

1

20,000

7

กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน

โครงการ

1

ไมใช
งบประมาณ

8

โครงการฝMกอบรมป0องกันและแกไขป'ญหายา
เสพติด (สอดแทรกหัวขอการบรรยาย
เกี่ยวกับการป0องกันการทุจริตในการ
ฝMกอบรม)

โครงการ

1

50,000

รอยละ 100 ของจํานวน
โครงการที่ชุมชนเสนอ
ถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ
รอยละ 100 ของ จํานวน
หมูบานมีแผนชุมชนเปBน
ของตนเอง
รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการไดรับความรูเพิ่ม
มากขึ้น

ผลลัพธ
เด็กและเยาวชนไดรับการ
ปลูกฝ'งคานิยม มีจิตสํานึก
ที่ดี มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย-สุจริต มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม
มีการสรางการมีสวนรวม
และบูรณาการการทํางาน
กับชุมชน,

หมูบานมีแผนชุมชนเพื่อ
เปBนแนวทางในการพัฒนา
หมูบาน
มีการสรางการมีสวนรวม
และบูรณาการการทํางาน
ในชุมชนและชุมชนมี
ภูมิตานทานการทุจริต

แผนการดําเนินงานและใช5จายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
1
2
3
4
0
0
100,000
0

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

0

20,000

0

0

สํานักปลัด

0

0

0

0

สํานักปลัด

0

0

50,000

0

สํานักปลัด

ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการสงเสริมความรูเพิ่มศักยภาพ
ผูนําชุมชน

โครงการ

1

10

อุดหนุนตามโครงการดําเนินการศูนย-ขอมูล
ขาวสารหรือการซื้อการจางของ อปท.
ในเขตอําเภอเชียงของ

โครงการ

1

รวมงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

300,000

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการไดรับความรูเพิ่ม
มากขึ้น

30,000

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
(ไมมีเรื่องรองเรียน)

ผูนําชุมชนและชุมชนสราง
การมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการทํางานตางๆ
ในชุมชน การจัดซื้อจัดจาง
มีความโปรงใส เป?ดเผย
ตรวจสอบได
การจัดซื้อจัดจาง
มีความโปรงใส เป?ดเผย
ตรวจสอบได

500,000

แผนการดําเนินงานและใช5จายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
1
2
3
4
0
0
0
300,000

0

30,000

0

0

0

50,000

150,000

300,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 1 สร5างสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 3
สร5างจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร ทั้งข5าราชการการเมืองฝJายบริหาร ข5าราชการฝJายสภาท5องถิ่น และฝJายประจําขององคกรปกครองสวนท5องถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ
- ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองไดตามสภาพ
พื้นที่
- มี ภู มิ ต านทานการทุ จ ริ ต
ในชุมชน
- หมูบานมีความรูความ
เขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนาตนเองไดตาม
สภาพพื้นที่
- มีภูมิตานทานการทุจริต
ในชุมชน

11

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน
(สอดแทรกหัวขอการบรรยายเกี่ยวกับการ
ป0องกันการทุจริตในการฝMกอบรม)

โครงการ

1

30,000

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการไดรับความรูเพิ่ม
มากขึ้น

12

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินการ โครงการ
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
(สอดแทรกหัวขอการบรรยายเกี่ยวกับการ
ป0องกันการทุจริตในการฝMกอบรม)

1

90,000

รอยละ 100 ของจํานวน
หมูบาน มีการดําเนินการ
ตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง

รวมงบประมาณ

120,000

แผนการดําเนินงานและใช5จายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
ไตรมาศ
1
2
3
4
0
0
30,000
0

0

0

40,000

50,000

0

0

70,000

50,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

