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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1 บทนา
1.หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดินที่ มี ธรรมาภิบ าลและการป้องกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลสันมะเค็ด จึงได้จัดทาแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ของเทศบาล
ตาบลสันมะเค็ด และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสันมะเค็ดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
จากรายงานสถานการณ์ทุจริตที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในประเทศไทย และบทเรียนที่
ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่
การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเ ผชิญอยู่จริง ต้องมี
การคานึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ก ารปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ บูรณาการ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มี หน้าที่ ส่ง เสริมและสร้ างความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ ด้วยการจัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตภาครัฐ ของ
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดัน และยกระดับให้ประเทศไทยพัฒนา
ในภาพรวมสู่มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลต่อไป โดยยึดหลักการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564 ) ที่มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของชาติที่ต้องการ
บรรลุมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
ฉะนั้นในขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ เทศบาล
ตาบลสันมะเค็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาเป็นแนวทางในการกาหนดเป็นกิจกรรม/ โครงการ ซึ่ง
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทัก ษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริม สร้างให้ทุก ภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ อันจะนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่ม
ทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วน
ที่เ กี ่ย วข้อ งเพื่ อ ให้ป ฏิบัติไปในทิ ศทางเดียวกั น บนพื้นฐานของการประยุก ต์ใช้ห ลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจ ริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การ
สนับ สนุนอย่างเพี ยงพอเพื่ อ ให้เ กิ ดผลเป็นรูป ธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกั นการทุ จริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒนา หรือปรับ ปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุม ชน (Community) และบูร ณาการทุ กภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เ กิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้ง ในสัง คมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ ผ่านมา เมื่อพิจ ารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อต้านการทุ จ ริ ตอย่างเห็นได้ ชัดเจน โดยปรากฏทั้ ง ในส่ว นคาปรารภอัน เป็นส่ว นแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองทีน่ าไปสูก่ ารสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่
ผ่านมามิได้มี เ สถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่ นาพาหรื อไม่นับ ถือยาเกรงกฎเกณฑ์ก าร

ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดัง นั้น เพื่ อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมื องในการต่อต้านการทุจ ริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการสนองตอบต่อ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญ ฉบับ ปัจ จุบั น ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุ จ ริตไปสู่ก ารปฏิบัติอ ย่างเป็น รูป ธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง เดียวกั น โดยเป็นยุท ธศาสตร์ที่ มุ่ ง เน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสัง คมไทยให้มุ่ งสู่สัง คมที่ มี ค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุ จ ริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมื องของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มงุ่ แก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยใน
ท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมื องในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุ ทธ์ที่ ๖ ประยุก ต์นวัตกรรมในการก ากั บ ดูแลและควบคุม การดาเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้ พ รรคการเมื อ งต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดท าระบบฐานข้อมู ล แนวทาง/มาตรการในการป้องกั นการทุจ ริตในแต่ล ะโครงการที่ พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจ จุบัน ก่ อ ให้เ กิดผลเสียต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง จาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจ ริตเชิง นโยบายก็มัก จะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ ไ ด้มี ก ารก าหนดให้ มี อ านาจยั บ ยั้ ง โครงการที่ อ าจน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ได้ รวมถึง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่ อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้ง แต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบาย

4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายทีผ่ ิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมื อง ภาคธุรกิจ เป็น
ต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
10.การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สือ่ มวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีก ารศึก ษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง นโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจ ริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่รฐั
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรือ่ งทีป่ ระชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ด้า นคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิ ชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อ ย่างรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเป็น ที่ ย อมรั บ ตั้ง แต่ก ารปรับ ปรุง ระบบการรั บ เรื่ องร้องเรี ยนเข้า สู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะท าให้ลดการด าเนิ นงาน ที่ ล่าช้ าและซ้าซ้ อน การคุ้ม ครองพยานและผู้ แจ้ ง เบาะแสในคดีทุ จ ริ ตที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุง และพัฒ นาระบบการปราบปรามการทุจ ริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกั นของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ตเป็น ไปอย่า งรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้ก ระทาการทุจ ริตได้รับ การ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สนิ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุม่ เป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับ ปรุงกระบวนการและพัฒ นากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุ จริตที่มี ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิม่ บทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริตให้เ ท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพือ่ สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นทีข่ องประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการปราบปรามการทุ จริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
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๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมื อกั บ องค์ก รสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่ วยงานประชาสัง คมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้ก ระท าความผิดให้ส าธารณชนรับทราบและตระหนักถึง โทษของการ
กระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒ นาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุ จริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มที รัพยากรทีเ่ หมาะสมเพือ่ รองรับการเพิม่ ขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ

ติดตามให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกั น
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ศึ ก ษา และก ากั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเ้ รื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิท ธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถดาเนินการได้ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้ องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะ
เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา
เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ในการดูแ ลความปลอดภั ยให้แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ วิธีการบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมี ห น้าที่ ในการควบคุม ก ากั บ ดูแล การดาเนินงานให้เ ป็นไปตามบทบัญ ญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง

1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน

1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) คาสั่ง คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญ หาการทุจ ริตและประพฤติมิ ชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจ
หลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด” ทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดมีจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบั ติงาน
ด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตสานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการ
3. เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
4. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
5 เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทาให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
6. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบ
การดาเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในเทศบาลตาบลสันมะเค็ด โ ด ย ก า ร ใ ห้ ค วา ม รู้
ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแล
การเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8. เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
3. กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
กรอบแนวคิดในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) มาจาก
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
“สันมะเค็ดน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาเกษตรพัฒนา ประชาเป็นสุข”
5. พันธกิจของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
1.พัฒนาด้านการศึกษา
2.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม
4.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารแนวทางการพัฒนา
7.พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จานวน 5
ยุทธศาสตร์ดังนี้
๑. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทา
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุก ภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่าน
การพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริม
และเสริมสร้างบทบาทของสือ่ มวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูร
ณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่ เ กี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของ
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกั นแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสันมะเค็ดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.1 พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ
1.2 การกาหนด พัฒนา หรืปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
3.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัตงิ าน
ต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อต้านการทุ จ ริ ตอย่างเห็นได้ ชัดเจน โดยปรากฏทั้ ง ในส่ว นคาปรารภอัน เป็นส่ว นแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองทีน่ าไปสูก่ ารสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่
ผ่านมามิได้มี เ สถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่ นาพาหรือไม่นับ ถือยาเกรงกฎเกณฑ์ก าร
ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เทศบาลตาบลสันมะเค็ดจึงได้นายุทธศาสตร์การ
นาเจตจ านงทางการเมือ งในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ก ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็น
เจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มงุ่ แก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพ
และความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.1 กาหนดให้นกั การเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตัง้ หรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

2.1 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทาคู่มือประชาชน และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการ
เสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการ
ดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหา
ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส การทุจริต
เชิงนโยบายมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระ
แรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงาน
พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการ
กาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
การตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดจึง กาหนดให้ มี ยุท ธศาสตร์ “สกัดกั้ นการทุ จริตเชิงนโยบาย” ซึ่ง เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิ
บาล ตั้งแต่เริ่มขั้ นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
กระจายอานาจสู่ระดับกอง ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.1 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัย
ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1.2 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะเพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่รฐั
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพั ฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจ ริตทั้ งระบบให้ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นทีย่ อมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนิ นงาน ที่ ล่าช้ าและซ้าซ้ อน การคุ้ม ครองพยานและผู้ แจ้ ง เบาะแสในคดีทุ จ ริ ตที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุง และพัฒ นาระบบการปราบปรามการทุจ ริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกั นของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ตเป็น ไปอย่า งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดี
การทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1.1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลสันมะเค็ดต่อต้านการทุจริตต่างๆให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

2.

จัดทาประมวลจริยธรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สอดแทรกเนื้อหาการปลูกฝัง
จิตสานึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
จัดทาประมวลจริยธรรม

-

กองการศึกษา

-

สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

สอดแทรกเนื้อหาการปลูกฝัง
จิตสานึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

รายละเอียดโครงการ
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้

งบประมาณ
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ที่
1.
2.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การคอร์รัปชันให้ตัวแทน
ชุมชน
กิจกรรมการติดป้าย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ พบเห็นการทุจริต
ทุจริต

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

สานักปลัดเทศบาล

1,500 บาท

สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ”
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

1.

กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

ประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ตาบลสันมะเค็ด

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
มาตรการจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียดโครงการ
จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ
-

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

1.

มาตรการจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ตาบลสันมะเค็ด

-

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

2.

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

2.

มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลสันมะเค็ดว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
โครงการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน
กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

3.
4.
5.
6.

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
การรับเรื่องร้องเรียนประจา
เทศบาลสันมะเค็ด
กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน

-

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

-

กองคลัง

-

ตรวจสอบภายใน

-

ตรวจสอบภายใน

-

ตรวจสอบภายใน

แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับการจ้าง
จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี
จัดทารายงานการควบคุม
ภายใน
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ที่
1.
2.
3.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรการมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ

ดาเนินการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ดาเนินการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่
1.
2.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนตาบลสันมะเค็ด
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

อบรมให้ความรู้กฎหมาย
ให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนตาบลสันมะเค็ด
จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม

10,000

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ”
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

1.

การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลสัน
มะเค็ด
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

อบรมให้ความรู้กฎหมาย
ให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนตาบลสันมะเค็ด
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน
15 วันทาการ

10,000

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

-

สานักปลัดเทศบาล

2.
3.

หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

