
ก 

คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นตามกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้
สำหรับดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา รวมทั้งยังใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การ
กำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด 

 เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และสามารถ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  แปลงยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ขึ้น เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

    เทศบาลตำบลบ้านเขว้า พิจารณาเห็นว่าแผนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทาง
และแนวทางดำเนินงานให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลบรรลุเป้าหมาย โดยการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์บริการ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาลในระยะสิ้นสุดแผนต่อไป 
   
 
       เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
 



ข 

สารบัญ 

                      เรื่อง                  หน้า 
 
ส่วนที่ 1  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชัยภูมิ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  5 (พ.ศ. 2560 - 2564) 1-10
 - คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 10-11 
   การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  11 
   การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 - โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด” 11 
 - ยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชัยภูมิ 11-12 
 - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 12-14 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 15-26 
   และประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1    
 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  

1.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  5 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
   ประเทศไทยในระยะ  5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 พันธกิจ 
 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา 
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 วัตถุประสงค์หลัก 
  1.  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  2.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง  (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3.  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4.  การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 
  5.  ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   1.  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   2.  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   3.   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   4.   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   5.   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   6.   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
  ยุทธศาสตร์  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ  “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมือง
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ที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ 
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ อันจะนำมาสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม  และองค์กรวิชาชีพใน
การสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้ งแนวทางที่ ได้จาก  
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่
ประสบความสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการ
ดำเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
 กลยุทธ์ที่  ๑   ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
    และผลประโยชน์ส่วนรวม 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
  2.  การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 
 กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
  2.  พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
  3.  พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
  4.  การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  5.  การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
  6.  พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3   ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
  2.  พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
  3.  พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่  ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบู รณาการทุกภาคส่วน 
    เพื่อต่อต้านการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
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  2.  สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือ
กฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม  (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 
  3.  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุ กฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็น
ได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ  การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของ
สังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคำปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏ
ทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การ
สร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็น
พ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อย เป็นเพราะ
ผู้นำไมน่ำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหาร
ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อำนาจตาม
อำเภอใจ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็น
การสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่  3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในกา รต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำ
เจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยม
ร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมือง
การปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
 กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
    การทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชนกอ่นลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  2.  กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 



๔ 

 กลยุทธ์ที่  ๒ เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
    ในทุกระดับ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2.  การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
  3.  การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 กลยุทธ์ที่  ๓   สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน 
    การทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
  2.  ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.  การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 กลยุทธ์ที่  ๔   พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ 
    ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
  2.  จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่  ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ  
    ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
  2.  พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนง 
    ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
  2.  จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค 
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
  การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชน์ หรือ การเอ้ือประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการ หรือ การดำเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการดำเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมาก



๕ 

ขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัย
ได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่
นโยบายของพรรคการเมืองถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดให้มีอำนาจ
ยับยั้งโครงการที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบาย
หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกัน
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัว
นโยบาย (Policy formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 
Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 กลยุทธ์ที่  ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
  2.  การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
  3.  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
  4.  พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.  พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
  6.  พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  7.  กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
   หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือ
ประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความ
พยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและ
ควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
  8.  เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  9.  การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริต
เชิงนโยบาย 
  10.  การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11.  การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
  12.  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13.  บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่  ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
  กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
    ไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 



๖ 

  1.  การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่  ๑  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2.  พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3.  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 
  4.  ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่  ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  2.  นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
  3.  กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน 
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ 
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2.  กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



๗ 

 กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี 
    การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
  2.  การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 6   สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
  2.  สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.  กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
 กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   2.  ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่  8  การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
    ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption :  
    UNCAC) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  2.  ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
  3.  สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
  4.  การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดำเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การ
วางแผนกำหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จำนวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก  
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดการดำเนินงาน 
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตาม



๘ 

แนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption : UNCAC) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การดำเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบั งคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ใน
ที่สุด 
 กลยุทธ์ที่  ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
  2.  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต   
  2.  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต   
 กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว  
    และมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น   
   2.  การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
  3.  การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต  
  4.  การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
 กลยุทธ์ที่  ๔   ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต 
    ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
  2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนั บสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  3.  การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอ
แก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  4.   การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการ
ทุจริต  
  5.  การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ  
  ๖.   การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญา
หรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 



๙ 

 กลยุทธ์ที่ 5   บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.   พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต 
  ๒.   จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
  ๓.   การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  
 กลยุทธ์ที่ 6   การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส  
    (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.   การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มี
ความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
   ๒.   การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ๓.   การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคด ี
 กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ 
    ปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการ
ให้แกเ่จ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non - Training) 
  2.  การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ที่เป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training) 
  3.  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 8  การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำ 
    การทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
  กลยุทธ์ที่ 9   การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
       ของประเทศไทย” 
  ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดกำรการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 



๑๐ 

 กลยุทธ์ที่  ๑  ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
    Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
  2.  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
  3.  เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ 
(CPI) 
  4.  การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
 กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
    ของประเทศไทย 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1.  วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1–ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
  2.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  การทุจริตประพฤติมิชอบ  

  เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการดูแลความปลอดภัยให้ แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
  ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำ
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3  ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 4  กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 5  ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์



๑๑ 

เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงาน
ผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

3.  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
  การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

   กลยุทธ์ที่ 4.1.4  ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

4.   โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  “มหาดไทยสะอาด” 

   กระทรวงมหาดไทยดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–
2560) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาเป็นกรอบและแนวทาง ดำเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็น
พันธกิจ  “มหาดไทย ใสสะอาด”  ซึ่งจะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
   2.  ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
   3.  สนับสนุนให้มี  “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด”  และ  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด”ทั่วประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชัยภูมิ  

  วิสัยทัศน์  “จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” 
 พันธกิจ 
   1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นจังหวัดใสสะอาด 
   2.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560  - 2564) ให้บรรลุเป้าหมาย 
 เป้าประสงค์รวม 
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   1.  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด ค่าเป้าหมาย  1 ปี ร้อยละ 80 
   2.  จำนวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตลดลง ค่าเป้าหมาย  1 ปี ร้อยละ 80 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชัยภูมิ   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าประสงค์ 
   1.  การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
   2.   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 



๑๒ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   1.  ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยงกับการทุจริต ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 
   2.  ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80 
 กลยุทธ์และแนวทาง 
   1.  เสริมสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน 
   2.  กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกต้อง 
    3.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าประสงค์ 
   ดำเนินการและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   แก้ไขปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
 กลยุทธ์และแนวทาง 
  1.  ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด 
  2.  สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  3.  กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 เป้าประสงค์ 
  สร้างการรับรู้ และกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ประชาชนและสังคมมีการรับรู้และมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 50 
 กลยุทธ์และแนวทาง 
   1.  ประชาสัมพันธ์การทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง 
  2.  รณรงค์สร้างกระแสสังคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  3.  ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

6. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  วิสัยทัศน์  “เทศบาลตำบลบ้านเขว้าใสสะอาด” 

 พันธกิจ 
   1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นเทศบาลใสสะอาด 
   2.   ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
(พ.ศ. 2560  - 2564) ให้บรรลุเป้าหมาย 

 



๑๓ 

 เป้าประสงค์รวม 
   1.   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
   2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance 
Assessment : LPA)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   1.  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของจังหวัด ค่าเป้าหมาย  1 ปี ร้อยละ 80 
   2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance 
Assessment : LPA)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   3.  จำนวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตลดลง ค่าเป้าหมาย  1 ปี ร้อยละ 80 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าประสงค์ 
   1.  การร้องเรียนพฤติกรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
   2.   บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเขว้าไม่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   1.  ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของบุคลากรเกี่ยบกับการทุจริต ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 80 
   2.  ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรมตระหนักรู้การทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 

 กลยุทธ์และแนวทาง 
   1.  เสริมสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน 
   2.  กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกต้อง 
    3.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าประสงค์ 
   ดำเนินการและแก้ไขปัญหาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ที่ทุจริตตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   แก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 

 กลยุทธ์และแนวทาง 
  1.  ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ที่ทุจริตหรือมีพฤติกรรม
ประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 



๑๔ 

  2.  สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  3.  กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

 เป้าประสงค์ 
  สร้างการรับรู้ และกระแสสังคมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ประชาชนและสังคมมีการรับรู้และมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตเพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมาย 1 ปี ร้อยละ 50 

 กลยุทธ์และแนวทาง 
   1.  ประชาสัมพันธ์การทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง 
  2.  รณรงค์สร้างกระแสสังคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  3.  ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 


