แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔))
๑.๑ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance& Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูแปบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมอในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านด้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฎิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Cuture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
๑.๒ ยุทธศาตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) สร้างสังคมทีมีทนต่อการทุจริต
๒) ยกระดับเจตจานงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริต

-2๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๕) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุ ทธศาตร์ “สร้ างสั งคมที่ไม่ท นต่อการทุจริต ” เป็น แนวทางยุทธศาตร์ที่มุ่ งเน้นให้ ความส าคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่ว งวัย ตั้งแต่ป ฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ อันจะนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทาง
สังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทะกระดับของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อการให้ปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จดานการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่า นิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบมาปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางมี่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการ
และเปิดโอกาสให้กับทาภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่ อเนื่องและได้รับการสนับสนุน
อย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวันให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันทุจริตแนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ
๒) การกาหนด พัฒ นา หรื อปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒) พัฒนานวัตกรรมและสื่อสารการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๓) พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
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๕) การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๖) พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฎิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
๒) พัฒนาหลักสูตร/บทเรี ยน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนทุกระดับ
๓) พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๒) สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมายและผลั กดัน ให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม(Socail Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
๓) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วยระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่ สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้ าหน้ าที่รั ฐ อาจกล่ าวได้ว่าปั ญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของ
สังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุก
ลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยอมรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นได้ชัดเจน โดยปรากฎทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญขอองปวงชนชาว
ไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่างๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการ
ปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้
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ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือ
บิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกันตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจใน
การปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสนองตอบต่ อ เจตจ านงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อั น แน่ ว แน่ ข อง
ประชาชน ที่ปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็ น การตอบสนองต่ อ เจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ จึง ได้กาหนดให้มียุทธศาตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเปแหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฎิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย
ให้มุ่งไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันที่มงุ่ แก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
ทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อน
ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒) กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้ าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
๑) ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๒) การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๓) การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฎิบัติเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-5๒) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฎิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฎิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอเหมาะสม
๒) จัดทาแผนการปฎิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๒) พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) กาหนดให้ พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่ อ
นโยบายนั้นๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๒) จั ดท าระบบฐานข้อ มู ล แนวทาง/มาตรการในการป้ อ งกั นการทุ จริ ตในแต่ ล ะโครงการที่ พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นตัวกับ ผลประโยชน์ส่ วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริห ารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งผลจาก
การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าผลการวิจัยได้ ชี้ให้ เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่างๆ สามารถถูกให้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระ
และหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตาม

-6กฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่อาจก่อนให้เกิดการทุจริตร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย(Policy Formulation) ขั้นการตัดสินในนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไป
ปฎิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
(Policy Feedback)
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสรอมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๒) การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๓) การเผยแพร่ข้อมูลข่างสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๔) พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๕) พัฒนาแนวปฎิบัติในการยอมรับนโยบายที่ฟิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๖) กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจ ริ ตในกระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณ เช่ น มี ความพยายามผั น งบประมาณข้า สู่ เขตพื้ นที่ เ ลื อ กตั้ง ของ
นักการเมือง เป็นต้น กลการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
๗) เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๘) การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย
๙) การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรืเป็นความผิดในทางบริหาร
๑๐) การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑๑) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฎิบัติ
๑๒) บูรณาการติดตามปละประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย(Policy cycle Feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฎิบัติ
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๑) การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริ มให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ แรทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่ างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ยุทธศาตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๒) พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓) เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
๔) ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒) นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ
๓) กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฎิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

-8๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต(กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒) กาหนดแผนการติต่อสื่อสารการตลาด(Intergrated Marketing Communication-IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) การบูรณการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๒) สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๓) กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๒) ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริตค.ศ.๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C ๒๐๐๓. –
UNCAC ๒๐๐๓)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
๒) ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
๓) สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
๔) การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
ยุทธศาสต์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุ ทธศาสตร์ ก ารปฏิรู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จริต เป็น ยุท ธศาสตร์ ที่มุ่ง เน้น การ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลไกและกระบวนการต่ า งๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
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ปฏิรู ป กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่ส วน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการ
ดาเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูล
ระดับความเสียหาร/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตขอบงการทุจริตเพื่อตรา
กฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงานที่ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะ
มีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไป
ถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C ๒๐๐๓ – UNCAC
๒๐๐๓) ด้วยซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัด สิ น คดี แ ละลงโทษผู้ กระท าผิ ด (Judiciary) การบู รณาการร่ ว มกั น ของหน่ว ยงานต่ า งๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบปรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
๒) การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่องโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒) การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
๓) การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรรา
๒๒๑ และ ๒๔๔)

-10๔) การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
๒) การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๓) การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและด าเนิ น คดี ตามระดับ ความเสี ย หาย/ความเร่ง ด่ ว น/สถิ ติ ก ารทุ จ ริ ต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)
๕) การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๕)
๖) การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒) จัดตั้งประชาคมข่าวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
๓) การประสานความร่ ว มมื อกั บองค์ก รสื่ อ มวลชน สื่ อ สาธารณะ หน่ ว ยงานประชาสั ง คมและ
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ เอกชน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และข่ า วกรองประกอบการปราบปรามการทุ จ ริ ต (เชื่ อ มโยงกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒) การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓) การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุท ธ์ ที่ ๗ พั ฒนาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้ า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1) การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (non-training)

-11๒) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
๓) การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ตามร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(corruption perception index : cpi)
ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องราวของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ
ยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมถึงไปแหล่งบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต ( Corruption Perceptions : Cpi) ของประเทศไทย
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ศึ ก ษาและก ากั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions:CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑) ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (cpi)
๒) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (cpi)
๓) เร่งรัดและกากับติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (cpi)
๔) การจัดการการรับรู้ (perceptions)
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index : Cpi)
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๑) วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓
๒) กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
๒ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ
รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่
๑๐ สรุปได้ ดังนี้
นโยบายด้านที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนการดาเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเวลาเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถดาเนิน การได้ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริห ารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันแทรกแซงจากนักการเมืองและ
ส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะ
เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กร
ต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประมวลเป็นกฎหมายหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๓ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
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การทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลโดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ ให้ หัว หน้าส่ วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแด การดาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วกรณี
ข้อ ๕ ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวมและดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการดาเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔
และรายงานผ่านผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔ แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่ง
ทะเล”
พันธกิจ
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐาน
การผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว
๓) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยโดยกระบวนการที่มีส่วนร่วม
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
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1) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2) การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน
3) ระชาชนมี คุณ ภาพ ครอบครั ว ชุ มชน สั งคมมีค วามเข้ มแข็ง และดาเนิน ชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อม
และทันเหตุการณ์
5) ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหาราชการแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร
(๒) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
(๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่น คงตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(๓) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
(๑) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
(๒) ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล
(๓) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ
3) พัฒนาระบบการอานวยความเป็นธรรมของจังหวัด
4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ
5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

-15วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
“มุ่งพัฒนาบริการสาธารณะ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี น้อมนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการ ๑.๑ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
๒ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๑ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๒.๒ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
(CommunitY) และบูรณาการทุกภาค
๓.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
และ/หรื อ กฎหมายและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงโทษทางสั ง คม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑ วางมาตรการเสริ มในการสกัด กั้น การทุ จริตเชิ ง ๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๓ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๔ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ
๒ ส่ งเสริ มให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ เคราะห์ ติ ด ตามและ ๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่าง
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง โปร่ ง ใสและไร้ ก ารทุ จ ริ ต ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น

-17ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตในแต่ละระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต
๑.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
๑.๔ พัฒนากลไกการกากับ ติดตามและประเมินผล
การป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการ
นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด ๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาการทุจริต
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูล เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนด
เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ ๔.๑ พั ฒ นาและยกระดั บ รู ป แบบการสื่ อ สาร
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ ๕.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๕.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
สาหรับการป้องกันการทุจริต

-18ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันการทุจริต
๑.๑ การปรับปรุ งระบบการรับเรื่ องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้ างความเชื่อ มั่น และความไว้ ว างใจต่ อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

