
 

 

 

แผนปองกัน ปราบปรามการทุจรติและ               

ประพฤติมชิอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 

อําเภอทุงใหญ จังหวดันครศรีธรรมราช 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 

เรื่อง ประกาศใชแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

********************************************************* 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน ไดจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือดําเนินงานใหสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ           
ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เ พ่ือสกัดก้ันมิให เ กิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได  ประกอบกับนโยบายของ                 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี       12 
กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยันจึงไดจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลกรุงหยันใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน จึงขอประชาสัมพันธแผน

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนตําบล

กรุงหยัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี ้
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ วันท่ี  9  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
 

    สิปปภาส  สงทิพย 

(นายสิปปภาส  สงทิพย) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 
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คํานํา 
 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนระยะเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาในการ
พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน
เปนอยางมาก การแกปญหาเรื่องการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานภาครัฐซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนา ซ่ึงสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางเทาเทียมกันโดยจะตองประสาน
ความรวมมือกันระหวางทุกภาคสวนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ 
กัน โดยการปลูกจิตสํานึกของความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีตั้ง มีความรับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง 
รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคาตอไป 

 

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลท่ีวางไว เปนรูปธรรม จึงไดจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให
เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลกรุงหยันบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดตอไป 

 
 
     องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 
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แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

*****************************************    

หลักการเหตุผล 
   ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล    

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560–2564) 
องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหาร
สวนตําบลกรุงหยันใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลกรุงหยัน ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล      
กรุงหยันเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.254๖ 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 
“มุงม่ันพัฒนาคน สูชุมชนท่ีเข็มแข็ง พัฒนาแหลงทองเท่ียว ไมของเก่ียวยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 

 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        1.1 แนวทางการพัฒนาดานการคมนาคม 
    1.2 แนวทางการพัฒนาดานแหลงน้ําและประปา 
    1.3 แนวทางการพัฒนาดานไฟฟา 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    2.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
    3.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 
    3.2 แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
    3.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
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    3.4 แนวทางการพัฒนาดานการสรางความเข็มแข็งของชุมชนและบรรเทาสาธารณะภัย 
    3.5 แนวทางการพัฒนาดานสาธารณะสุข 
    3.6 แนวทางการพัฒนาดานกีฬาตานยาเสพติด 
   4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    4.1 แนวทางการพัฒนาดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารองคกร 
    5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
    5.2 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันสมัยมีประสิทธิภาพใน
การบริหารเพ่ือใหบริการท่ีดี แกประชาชนและเปนองคกรธรรมาภิบาล 
   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
         6.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมในทุกชวงวัย ต้ังแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปน
พลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ี
ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสู
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพ
ในการสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีไดจาก “Benchmarking” 
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จดานการ
ปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือ
แนวทางท่ีมีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
 2.การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช
อยางจริงจัง 

 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
 2.พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
 3.พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 4.การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5.การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ   
 6.พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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 กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาปรับใชในทางสังคมและการปฏิบัติงานดาน
ตอตานการทุจริต 
 2.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3.พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 2.สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและหลักการ
เหตุผล 
 3.บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอ
เรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยใน
หวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนคนไทยทุกกลุมทุกฝายอยางชัดเจน ท่ีตองการใหมีการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม รวดเร็ว ปราศจากการการขัดแยง และ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏท้ังในสวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชน
ชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหาสาระในหมวดตางๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมือง        
การปกครองท่ีนําไปสูการสรางสังคมท่ีโปรงใสปราศจากการทุจริตในวงราชการท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน โดยสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผาน
มามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง 
ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไดเขามามี
อํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน   
ท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการ
สนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานง 
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ทางการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมี
ความเห็นพองสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยมรวมในการ
รวมกันตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีมุงแกไขปญหาการเมืองการ
ปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายท่ีสุด 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  2.กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
และเผยแพรใหแกประชาชน 

  กลยุทธท่ี ๒  เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุก
ระดับ 
 1.ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐ 
 2.การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
 3.การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

 กลยุทธท่ี ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติตามเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
 2.ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติตาม
เจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 2.จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

 กลยุทธท่ี ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการ
สนับสนุนทุนตั้งตน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2.พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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  กลยุทธท่ี ๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
นักการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้นๆ 
กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 2.จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีนักการเมืองไดหา
เสียงไวกับประชาชน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คําอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้นๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน 
กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา
โครงการพัฒนาสาธารณะตางๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลา แตการทุจริตเชิงนโยบายก็
มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของ
นักการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการ   
ท่ีอาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการ
ตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร     
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย            
(Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงทางการเมือง 
 2.การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
 3.การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
 4.พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6.พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 7.กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ  
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หมายเหตุ : (เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณโดยการพยายามผันงบประมาณเขาสูเขต
พ้ืนท่ีเลือกตั้งของนักการเมือง เปนตน การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตใน
ข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน) 
 8.เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 9.การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  10.การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหารราชการ 
  11.การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบ 

 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  2.เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
  2.พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3.เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
  4.ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 
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  กลยุทธท่ี ๒  สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  2.นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
 3.กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอนหรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
  2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล
เก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใน
สังคม 
 1.พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2.กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 2.การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

 กลยุทธท่ี 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1.สงเสริมการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  1.พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  2.ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต 
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 กลยุทธท่ี 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1.นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
 2.ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต 
 3.สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการทางการคลังของรัฐ 
 4.การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรการปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุง
พัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต      
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและ  
ไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอน กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมี
ความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินการท่ีรวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม        
การทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห
พลวัตของการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ    
ซ่ึงจะทําใหลดการดําเนินงาน ท่ีลาชา ซํ้าซอน การคุมครองพยานและผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงให
สาธารณชน สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 (United 
Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ดวย ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูร
ณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปราม
การทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตางๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็วและ
ผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต 
และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย 
 2.การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
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 กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)                              
 2.การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและ       
มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
 2.การสรางมาตรฐานการดําเนินการดานการปราบปรามการทุจริต 
 3.การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ 
และ 244) 
 4.การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด 

 

 กลยุทธท่ี 4 บูรณาการขอมูลในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑.พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต 1

2 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒.จัดตั้งประชาคมการขาวดานการปราบปรามการทุจริต 
 ๓.การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจ
เอกชน เก่ียวกับขอมูลการขาวประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีดาน
การปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2.การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทา
ทันตอพลวัตของการทุจริต (training) 
 3.การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธท่ี 6 การเปดเผยผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.การเปดเผยการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของ
สาธารณชนอยางกวางขวาง 
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 กลยุทธท่ี 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 1.จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
 
ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมจดัพิธีถวายสตัย

ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ี
ดีและพลังของแผนดิน 

จัดกิจกรรมจัดพิธีถวาย
สัตยปฏิญาณเพ่ือเปน
ขาราชการท่ีดีและพลัง
ของแผนดินอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. เผยแพร ปลูกฝง และสงเสรมิ
ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูบรหิาร 
และผูปฏิบัติงาน อยาง
ตอเน่ือง (เปนการสอดแทรก
เปนหัวขอการบรรยายในการ
อบรมประชุมพนักงาน
เจาหนาท่ี) 

จัดประชุมเผยแพร 
ปลูกฝง และสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผูบริหาร และปฏิบัติงาน  

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

3. กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเด็ก ศพด.บาน
กรุงหยัน 

จัดกิจกรรมใหเด็ก
รับทราบคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค 

ไมใช
งบประมาณ 

ศพด.บานกรุง
หยัน 

ศพด.บานกรุง
หยัน 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. สงเสริมในการใหขาวสาร

ขอมูล และการรับทราบ
แผนการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

จัดทําเอกสาร
ประชาสมัพันธถึง
โครงการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

5. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ
เขารับการประชุมอบรม 
สัมมนาและศึกษาดวยตนเอง  

มอบหมายใหบุคลากร
ทุกระดับเขารับการ
ประชุมอบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดวยตนเอง 
เพ่ือใหปฏิบัติงานใน
หนาท่ีดวยความถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตใน
หนาท่ีราชการ 

220,000 ตามหนังสือ 

สั่งการ 
อบต.กรุงหยัน             
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กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ลงนามรับทราบและติดตาม

กํากับดูแลบุคลากรในสังกัด 
ใหถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการและ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและการปราบปราม
ทุจริต 

จัดกิจกรรมลงนาม
รับทราบและตดิตาม
กํากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด ใหถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการและ
ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. โครงการปฏิบัติธรรมผูสูงอายุ 
คณะผูบริหาร สมาชิก ฯลฯ  

จัดทําโครงการปฏิบัติ
ธรรมผูสูงอายุ คณะ
ผูบริหาร สมาชิก ฯลฯ 
การเขาวัดฟงธรรม และ
รวมกิจกรรมทางศาสนา 
ของเจาหนาท่ีเพ่ือขัด
เกลาจติใจใหมีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติดี 
และมีศลีธรรม 

70,000 ตามท่ีกําหนด อบต.กรุงหยัน             
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กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ี

ในสังกัด เขารวมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ธรรมาภิบาล 

จัดสงเจาหนาท่ีในสังกัด 
เขารวมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังหลักคณุธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

ไมใช
งบประมาณ 

ตามท่ีกําหนด อบต.กรุงหยัน             

 

กลยุทธท่ี 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สนับสนุนใหประชาชนมีสวน

รวมในการปองกันการทุจริต 
โดยสามารถแจงเบาะแสหรือ
รองเรียน โดยมีเจาหนาท่ีรับ
เรื่องรองทุกขไดทุกวัน 

จัดทําชองทางให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต 
โดยสามารถแจงเบาะแส
หรือรองเรียน โดยมี
เจาหนาท่ีรับเรื่องรอง
ทุกขไดทุกวัน 

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. สงเสริมสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ เชน 
โครงการประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. 

จัดทําโครงการ
ประชาคม การจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. 

10,000 ตําบลกรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             
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แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนา นวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชาสมัพันธการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
ตามนโยบายเนนหนักของ
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

จัดทําชองทาง
ประชาสมัพันธการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต ตามนโยบาย
เนนหนักของรัฐบาลและ
ระทรวงมหาดไทย 

5,000 อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. สงเสริมประชาชนรับรูคูมือ
ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

จัดทําคูมือสาํหรับ
ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 

50,000 อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             
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แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก” 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานปองกันการทุจริต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการ/กิจกรรมทองถ่ินไทย

ใสสะอาด 

จัดกิจกรรมทองถ่ินไทย
ใสสะอาดในพ้ืนท่ีตําบล
กรุงหยัน 

ไมใช
งบประมาณ 

ตําบลกรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน อบต.กรุงหยัน 

จัดทําระบบควบคุม
ภายใน อบต.กรุงหยัน 

ไมใช
งบประมาณ 

ตําบลกรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนโดยเสรมิสรางกลไก
หรือชองทางการรับเรื่อง
รองเรียน ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะจากประชาชน
และทุกภาคสวน 

ประชาสมัพันธและ
จัดทําชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน 
ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ
จากประชาชนและทุก
ภาคสวน 

ไมใช
งบประมาณ 

อบต.กรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนคูมือการดําเนินงาน 

ใหทันกับสภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ
พัฒนาแนวทาง ข้ันตอน 
วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, 
คําสั่ง, กฎระเบียบท่ีพบวามี
ความเสีย่งในการทุจริตและทํา
ใหเขาใจงาย 

ปรับปรุงและ
ประชาสมัพันธคูมือการ
ดําเนินงานใหทันกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ไมใช
งบประมาณ 

ตําบลกรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             

2. บริหารงานของสถานท่ีกลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขอมูลขาว
การจัดซื้อจดัจางของหนวย
ราชการสวนทองถ่ินอําเภอ 
ทุงใหญ 

อุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวการจัดซื้อจดัจาง
ของหนวยราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอทุงใหญ 

25,000 อําเภอทุงใหญ อบต.กรุงหยัน             

 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การเผยแพรขอมลูขาวสาร

เก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให
ประชาชนทราบ 

จัดทําเอกสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให
ประชาชนทราบ 

ไมใช
งบประมาณ 

ตําบลกรุงหยัน อบต.กรุงหยัน             
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