แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ
องคการบริหารสวนตําบลวังแดง
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คํานํา
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาที่รุนแรงและมี
แนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น
ทุกป เพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการ
รณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให
ผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้ งป ญ หาความเสื่อมศรั ทธาในการบริหารราชการ จากปญ หาดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุ จริ ต
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบแผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เปนแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรม และการใชจายงบประมาณ สําหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง และ
สมาชิกสภา อบต.ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลวังแดง และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการใหมีความ
โปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาล

องคการบริหารสวนตําบลวังแดง

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

หนา
1

สวนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
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สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ภาคผนวก
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองการกันปราบปรามและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

ส่วนที่ 1
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

2
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้ างสังคมที่ไ ม่ทนต่อการทุจริ ต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุ จริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจ ริต เป็น การดาเนิน การผ่านสถาบัน หรือกลุ่ม ตัว แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ค วามเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่ว น มีพฤติกรรม
ที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามาสู่
การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์ก ร
วิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทิศทางเดีย วกัน บนพื้น ฐานของการประยุกต์ใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่างๆ ที่ประสบ
ความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการ
ต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการ
แก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่องและได้รับ การสนับ สนุนอย่า งเพีย งพอเพื่อ ให้เ กิด ผลเป็น รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การก าหนด พั ฒ นา หรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ก าร
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
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กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนาเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้ า งความตื่ น ตัว ในการแสดงออกต่ อเหตุก ารณ์ท างสั ง คมที่ ผิ ด ต่อ จริย ธรรมทางสั ง คมและ/หรื อ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรี ย กร้ องหรื อประเด็นการชุมนุ มประท้ว งของประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝ่ ายที่มีต่อทุกรัฐ บาลที่ผ่ านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล
และเจ้ า หน้า ที่รั ฐ อาจกล่ าวได้ว่าปั ญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของ
สังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่ อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รั ฐ บาลและการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบซึ่ ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏ
ทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบี ยบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การ
สร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็น
พ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะ
ผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหาร
ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตาม
อาเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน
ที่ป รากฏให้ เห็ น อย่ างเด่น ชัดในห้ ว งเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่ านมาให้ ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
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รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรั ฐบาลมีการนาเจตจานงทาง
การเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็น
พ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้าน
การทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้
เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาคส่ ว นต่า งๆ ในการกาหนดกลยุ ท ธ์แ ละมาตรการในการปฏิ บั ติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เพียงพอ
และเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนตั้งต้น

5
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น
ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้
หาเสียงไว้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนินตามโครงการ
หรือกิจการนั้นๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้ เห็นว่า
โครงการพัฒนาสาธารณะต่างๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็
มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของ
พรรคการเมื องถูก กาหนดให้ เ ป็ น รู ป ธรรม ที่ ผ่ า นมามี ห ลายองค์ กรอิส ระและหลายหน่ว ยงานพยายามหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้ง
โครงการที่อาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือ
โครงการต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสิน ใจนโยบาย (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. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
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5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มี การเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริต
ในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่ เขตพื้นที่เลื อกตั้งของนักการเมือง
เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับ ผิ ดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับ การทุจริตเชิง
นโยบาย
10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดั ช นีการรับรู้ก ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ การปฏิรู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต การพั ฒ นาระบบการตรวจสอบทรั พย์ สิ นเพื่ อตรวจสอบการทุ จริ ต การปฏิ รู ปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามรวดเร็ ว การพัฒ นากลไกพิ เ ศษในการด าเนิ นคดี ที่ ร วดเร็ ว มากขึ้ น
การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/
จานวนของคดีการทุจ ริต การศึกษาวิเคราะห์ พลวัตของการทุจริ ตเพื่อตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก
การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ลดการดาเนินงาน ที่
ล่าช้าและซ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้ การ
ดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตาม
แนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention
Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยใน
การพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับ
การลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
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กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
กลยุทธ์ ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุ ท ธ์ ที่ 7 พัฒ นาสมรรถนะและองค์ค วามรู ้เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้า หน้า ที ่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ
ยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธ รรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดั บคะแนนดั ช นีการรับ รู้การทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐
สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่ อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดย
จะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่

12
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้า นการทาธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี
รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีก
ทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มี
คาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ

1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั ง คับ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยให้ บั งคับใช้มาตรการทางวิ นัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยประละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม
และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
วางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

การ

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน

1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) คาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็ นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็น
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นมากขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมภิบาล Good Governance
องค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญใน
เรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์ กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและหลัก ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริห ารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและ
ไว้ ว างใจในการบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั งแดง รวมทั้ง ตั ว ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น สมาชิก สภา
ข้าราชการ และจ้าหน้าที่ทุกระดับ
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1.7 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังแดง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

2.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.3พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ)

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ป้องกัน
ปราบปรามฯอบต.วังแดง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1 กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

1. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาลในเชิง
ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการ
บริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด
สะดวก ทาขั้นตอนที่แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ
และเปิดเผยการประเมินผลต่อ
ประชาชน

ข้อ 2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3 การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
อย่างเคร่งครัด

3. สนับสนุนให้มีจังหวัด
ใสสะอาด อาเภอใส
สะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการ
ทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี
องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 5 สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริต และการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ต่อ คสช.

2. ป้องกันปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต
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กรอบการดาเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความสอดคล้องกับนโยบาย

ภารกิจหลักกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายรัฐบาล

ศปท.มท

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ภารกิจหลัก อบต.วังแดง

กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ศปท.จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

ทุกส่วนราชการ
- สานักงานปลัด อบต.
- กองคลัง
- กองช่าง
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนราชการ
1. สานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองช่าง
ภาพรวม

งบประมาณโครงการลักษณะ
บูรณาการ
ปี 2559
ปี 2560
30,000
30,000
30,000
30,000

งบประมาณ
ของส่วนราชการ
ปี 2559
ปี 2560
155,000
155,000

***หมายเหตุ งบประมาณในโครงการ/กิจกรรม ที่ผู้รับผิดชอบเป็นทุกส่วนราชการ หรือบูรณาการร่วม จะรวมไว้กับ
งบประมาณของสานักงานปลัดทั้งหมด
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3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปราบ
การทุจริต และประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 องค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
สร้างสังคมที่ไม่ทน กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ต่อการทุจริต
2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เชิงนโยบาย
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ทุจริต
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต 2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เชิงรุก
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกและ ทุจริต
กระบวนการการ
ปราบปรามการ
ทุจริต
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1

-

1

5,000

3

95,000

4

-

1

-

3

55,000

2
2

-

1

-

1

-

1

-

20

155,000
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3.3 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อาเภอ
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

อปท.มีสถานที่
กลางเพื่อเป็น
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้าง
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่มี
ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ

30,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

อบต.
วังแดง
ร่วมกับ
สานัก
งาน
ท้องถิ่น
อาเภอ
ท่าเรือ
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3.4 งบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
ร้อยละ
งบประมาณ พนักงาน
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
อบต.วังแดง
เข้าร่วม
โครงการเพื่อ
ส่งเสริมความ
มีคุณธรรม
จริยธรรม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

พนักงาน
ผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
วังแดงมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

5,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

5,000 จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ประชาชนน้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในครัวเรือน

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

5,000

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

สานัก
งาน
ปลัด

24
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

1

โครงการทบทวนแผนชุมชน ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา และข้อบัญญัติตาบล

ครั้ง

1

-

5,000

5,000 จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การจัดทาแผน
ชุมชน การทา
ประชาคม และ
สามารถแก้ปัญหา
ได้

-

5,000

-

-

2

โครงการจัดงานวันพ่อ

ครั้ง

1

-

80,000

80,000 จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
ในวันสาคัญของ
ชาติ และร่วม
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน

80,000

-

-

- ทุกส่วน

10,000 จานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
ในวันสาคัญของ
ชาติ และร่วม
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน

-

3

โครงการจัดงานวันแม่

ครั้ง

1

-

10,000

สานัก
งาน
ปลัด

ราชการ

-

-

30,000 ทุกส่วน

ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

1

โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ประชาชน

ครั้ง

1

-

-

ไม่ใช้
จานวน
ประชาชน
งบประมาณ ประชาชนที่รับ สามารถใช้บริการ
บริการ
อินเตอร์เน็ตและ
ได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

2

การจัดทาประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

1

-

-

ไม่ใช้
การจัดทา
งบประมาณ ประกาศและ
จานวน
หมู่บ้านที่
ประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

การบริหารงาน
และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมา
ภิบาล ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนด้วย
บริการที่รวดเร็ว
ถูกต้องเสมอภาค
โปร่งใส และ
เป็นธรรมและ
ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

26
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

3

การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ - ร้องเรียนและมาตรการแก้ไข

ครั้ง

ไม่ระบุ

-

-

ไม่ใช้
จานวน
งบประมาณ เรือ่ งราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน
และการแก้ไข
ปัญหาข้อร้อง
ทุกข์-ร้องเรียน

สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80/ปี
และสามารถแก้ไข
ปัญหาข้อร้อง
ทุกข์-ร้องเรียน
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

4

การจัดทาควบคุมภายใน

ครั้ง

1

-

-

ไม่ใช้
จัดทาควบคุม
งบประมาณ ภายใน 6 ส่วน
ราชการและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
เสี่ยง

สามารถจัดทา
ควบคุมภายใน
ครบทุกส่วน
ราชการและ
แก้ไขปัญหาความ
เสี่ยงที่พบตาม
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์

-

-

-

- ทุกส่วน

ราชการ

27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการลดระยะเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
การลด
ลดระยะเวลา
งบประมาณ ระยะเวลาการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
และสามารถ
ให้บริการ
ประชาชนตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ทุกส่วน
ราชการ

28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

1

โครงการองค์การบริหารส่วนตาบล
วังแดงเคลื่อนที่พบประชาชน

ครั้ง

1

-

5,000

2

- การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครั้ง

1

-

-

5,000 ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ไม่ใช้
การแต่งตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการ
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
กาหนด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

สามารถรับ
เรื่องราวข้อร้อง
ทุกข์-ร้องเรียน
ร่วมกับการ
ให้บริการด้านอื่น

-

5,000

-

- ทุกส่วน
ราชการ

แต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้ง
2 ชุด ที่มาจาก
ภาคประชาชนไม่
น้อยกว่าชุดละ
3 คน และ
ภาคประชาชนที่
ได้การแต่งตั้งเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดทา
พิจารณา
กลั่นกรองการ
จัดทาแผนให้เกิด
ความโปร่งใส

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่
3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในท้องถิ่น

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

50,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

50,000 จานวนคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
อบต. เข้ารับ
การอบรม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

บุคลากรเพิ่มพูน
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาปฏิบัติ
ให้องค์กรได้
ประสบ
ความสาเร็จต่อไป
อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

สานัก
งาน
ปลัด

30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

1

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครั้ง

ไม่ระบุ

-

-

ไม่ใช้
การแต่งตั้ง
งบประมาณ คณะกรรมการ
ที่มาจากภาค
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
กาหนด

2

การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง

ครั้ง

ไม่ระบุ

-

-

ไม่ใช้
การแต่งตั้ง
งบประมาณ ตัวแทน
ประชาคม
ท้องถิ่นเป็น
กรรมการ
ตรวจการจ้าง

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ที่มาจากภาค
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 2 คน
และภาค
ประชาชนที่ได้
การแต่งตั้งเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตัวแทนประชาคม
ท้องถิ่นเป็น
กรรมการตรวจ
การจ้าง
ไม่น้อยกว่า
5 โครงการ/ปี
และการตรวจการ
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
เกิดความโปร่งใส

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

-

-

-

-

กอง
คลัง

31
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

1

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(การดาวน์โหลดแบบคาขอต่างๆ)

ครั้ง

ไม่ระบุ

-

2

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(มุมความรู้)

ครั้ง

ไม่ระบุ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
การเพิ่มช่อง
งบประมาณ ทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ (การ
ดาวน์โหลด
แบบคาขอ
ต่างๆ)

มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ (การ
ดาวน์โหลดแบบ
คาขอต่างๆ) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ
อบต.ทาให้
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ใช้
การเพิ่มช่อง
มีช่องทางการ
งบประมาณ ทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ
ข่าวสารของ
ราชการ
ราชการ
(มุมความรู้)
(มุมความรู้)
ผ่านทางเว็บไซต์
ข่าวสารของ
ของ อบต.
ราชการ
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้
สะดวกรวดเร็ว

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

-

-

-

-

สานัก
งาน
ปลัด

32
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาหัวข้อการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียน และกระดานถามตอบ
บนเว็บไซต์ของ อบต.วังแดง

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
การจัดทา
งบประมาณ หัวข้อ
การรับ
เรื่องราว
ร้องทุกข์
ร้องเรียน และ
กระดานถาม
ตอบบน
เว็บไซต์ของ
อบต.
วังแดง

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

จัดทาหัวข้อ
การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียน
และกระดานถาม
ตอบบนเว็บไซต์
ของ อบต.
วังแดง
อย่างน้อย 1
หัวข้อ

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

สานัก
งาน
ปลัด

33
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ
(ช่วงวันเข้าพรรษา)

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
ร้อยละ
งบประมาณ พนักงาน
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
อบต.วังแดง
เข้าร่วม
โครงการ

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

พนักงาน
ผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
วังแดงมีจิตสานึก
มีความซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจาก
การทุจริต
คอรับชั่น

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ทุกส่วน
ราชการ

34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาคู่มือประชาชน ตามพระราช
บัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

ครั้ง

1

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
บูรณาการ

งบปกติ

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

-

ไม่ใช้
จานวน
งบประมาณ กระบวนงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชน
เป็นไปตาม
คู่มือประชาชน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1

สามารรถจัดทา
คู่มือประชาชน
ตามกระบวนงาน
ที่กาหนดและ
สามารถให้บริการ
ประชาชนเป็นไป
ตามคู่มือ
ประชาชน

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ทุกส่วน
ราชการ

