แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปงบประมาณ 2561

จัดทำโดย
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน
องคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปงบประมาณ 2561

จัดทำโดย
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน
องคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

คำนำ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบันับเปนปญหาที่รุนรง
และมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเ
ทศมากขึ้นทุกปเพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใสและมีการดำเ
นินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไปโดยตองมีการเปด
เผยขอมูลขาวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโประสิทธิภาพและโปรงใสสนับสนุนภาคประ
ชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในกาตรวจสอบการปฏิบัติงานข
องบุคลากรภาครัฐและใหผูปฏิบัติงานมีควาสุจริตมีคุณธรรมซื่อสัตยและจริยธรรมเพื่อใหองคกรปราศจากกา
รทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปญหาดังกลาว
รัฐบาลจึงไดมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตซึ่งถือเปนที่มาของการดำเนินการปองกันแล
ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดมี มติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)
และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามที่คณะกรรมการปปท.เสนอโดยใหหนวยงาน
ภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร ชาติ20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
นั้นดวย
แผนการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนแผนที่มุงสงเสริมสราง
จิตสำนึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหารพนักงานสวนตำบลพนักงานจางและสมาชิกสภาฯใหมีการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมมาภิบาลใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาห
กิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบสงเสริมทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตหนองกระทุมาบลและใหมีการพัฒนาระบบแ
ละกลไกการตรวจสอบควบคุมการใชอำนาจพรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติ
ราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อใชเปนกรอบแนวทาง
ใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน
องคการบริหารสวนตำบลเกาะสะทอนอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไดเห็นถึงความ
สำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมา
ภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิต
สำนึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริกา
รปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมและเสมอภาค ทำใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส
ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะ
สะทอน รวมทั้งตัวผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ขาราชการโดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สวนที่ 1 ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาลฯ
สวนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของ องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาคผนวก
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สวนที่ 1
ความสอดคลองเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรนโยบายรัฐบาล
1.1 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564)

วิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต(ZeroTolerance & Clean Thailand)”

คําอธิบายวิสัยทัศน

ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเปนใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อให
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
แบบ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตCorruption Perceptions( Index:
CPI) ของ ประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50

วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
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3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”

คำอธิบาย
ยุ ทธศาสตร“สร า งสั งคมที่ ไ ม ท นตอ การทุจ ริ ต ” เป น แนวทางยุทธศาสตรที่ มุงเนน ให
ความสํ า คัญ กระบวนการการปรั บ สภาพสัง คมให เกิ ด ภาวะ“ที่ ไ มท นตอ การทุ จ ริ ต ”โดยเริ่ ม ตั้ง แต
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยเพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและ
ปลูกฝงความพอเพียงซื่อสัตยสุจริตมีวินัยเปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ใน
การกลอมเกลาทางสังคมความเปนพลเมืองที่ดีใหมี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
สวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูอันจะนํามาสูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจน
สงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคมและองคกร
วิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เพื่อใหปฏิบัติไป
ในทิศทางยาวของ เดียวกันบนพื้นฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง
แนวทางที่ไดจาก“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการ
ทุจริตจากประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จดานการ ปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความ
ซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปและสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพ
ปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหาแนวทางที่มีอยูเดิมดวยการบูรณาการ
และเปดโอกาสใหกับทุกภาค
สวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อให
เกิดผลเปนรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน
สวนตัวผลประโยชนสว นรวม
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริต
ตามแนวคิดระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสว นรวมในทุกระดับ
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2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
การประกาศใชอยางจริงจัง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
4. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคมเพื่อเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ตอตานการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริต
ตามแนวทางของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/
หรือ และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม(Social Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

คําอธิบาย
จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อ
พิจารณาจากประเด็นเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่มีตอทุก
รัฐบาลที่ผานมา ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมการตอตานการทุจริตของ
รัฐบาลและสวนประการหนึ่งคือ เจาหนาที่รัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลาง
ของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยใน หวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการ
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แสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกยอมรับและไมอดทนตอการทุจริต
ประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเกี่ยวกับ การเมืองอันแนวแนของ
ประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญ ตอบรับตอ
เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจนโดยปรากฏทั้งใน
สวนคําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในสวน
เนื้อหาสาระใน ตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสูการ
สรางสังคมที่โปรงใสปราศจากทุจริต ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน ถึง
ความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรง กฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริต
ฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณ และธรรมาภิบาลไดเขามามี
อํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ
ดังนั้นเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอัน
แนวแนของประชาชน ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาใหดํารงอยู
อยางตอเนื่องสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปราม ระยะที่3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตไปสูการปฏิบัติรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชน
และรัฐบาลมีการนําการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวน
อยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสราง
สังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมการทุจริตอันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ที่มุงแกไขปญหาการเมืองการปกเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 2 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ
1. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจงการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
กอนลงสมัครับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง
2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน
การตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน
กลยุทธที่ 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
ในทุกระดับ
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1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและ เจาหนาที่รัฐ
2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการ
ตอตานทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทาง
การเมืองใน ตอตานการทุจริตทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
2. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหไดรับกา จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
แนวทางตามกลยุทธ
1.ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอ และเหมาะสม
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐ สนับสนุนทุนตั้งตน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธที่ 6 ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมือง พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ
1. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอ
นโยบายนั้น ๆ กอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง
2. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการที่พรรค
การเมืองหาเสียงไวกับประชาชน

๖

ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

คําอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบายPolicy( Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอื้อ
ประโยชนหรือการ ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจ
ทางบริหารในการเสนอโครง การดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอื่นได
ประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือ กิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริต
ในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาที่พบมาก กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขา
แสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยาง
ไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยไดชี โครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปน
เครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงบายก็ มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกที่นโยบาย พรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปน
รูปธรรม ที่ผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทา ปญหาดังกลาว แต
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงกา อาจน
าไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือ
โครงการตาง อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนด
ใหมียุทธศาสตร 3 จึงไดกําหนด“สกัด กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมมาภิบาล ตั้งแตเริ่ม
ขั้นกอตัวนโยบาย (Policyformation) ขั้นการกําหนดนโยบาย(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ
นโยบาย(Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ(Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย(Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ(Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้

กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย PolicyRisk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบตั ิในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
7. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ
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หมายเหตุ: (เพื่อแกไขการทุจริตใน กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชนมีการเอื้อประโยชนกัน
ระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความ
พยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมืองและการทุจริตในกระบวนการบริหาร
และควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปน ขั้นตอนที่เกิดการ
ทุจริตมากที่สุด เปนตน)
8. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวของ
9.การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวกับการ
ทุจริตเชิง
10.การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหาร
11.การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธที่ 2 การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ
1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวน
รวม ในการตรวจสอบ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในอง
ปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ
ทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล
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กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
กลยุทธที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ
3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหา
ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาดIntegrated( Marketing Communication-IMC) เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
Corruption ( Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ
1. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
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2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1.พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต
กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานดาน การทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C.
2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อตอตานการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต
3. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

คําอธิบาย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการ
ปรับและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวด มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรอง
กระบวนการเปรียบเขาสูปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อตรวจสอบ
การทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการ
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว
การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้นการวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต
การศึกษาพลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุกการบูรณาการขอมูลและ
ขาวกรองประกอบการ ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหลดการดําเนินงานที่ลาชา
และซ้ําซอน การคุมครองพยานและผูเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็วแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไป ถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.
2003 UnitedNations( Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ดวย
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการ

๑๐

เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมายLegislation)การบังคับใชกฎหมาย(Enforcement)และการ
ตัดสินคดีและ ลงโทษผูกระทําผิด(Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริต
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตางๆถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และ
ผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ เกรงกลัวที่จะกระทํา
การทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 5 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว
ไดโดยงาย
2. การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและ
หนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา221และ 244)
2. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา221และ 244)
กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
221 และ 244)
2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษFast( track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
221และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด
กลยุทธที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต
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2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไข
กฎ และกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต
(เชื่อมโยงกับ รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
6. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ
กลยุทธที่ 5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา221และ 244)
2. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต
3. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและหนวยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา221 244)
กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส(whistleblower)ที่มีความนาเชื่อถือและ
สราง ความมั่นใจแกผูถูกคุมครองได
2. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
3. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบ
ปราบการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เปนมาตรฐานทัน
ตอพลวัตของการทุจริต(training)
3. การแบงปนความรู Knowledge( sharing ) และแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริต
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กลยุทธที่ 8 การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ
1. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตที่เขาถึง
การรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง
กลยุทธที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส(Whistleblower) และ
เจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ
1. จัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption
Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย”

คําอธิบาย
ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไท การศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และ
เรงรัดกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวาง หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลที่ใชสําหรับการจัด
อันดับ ดัชนีการรับรูการทุจริต(CPI)
2. บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ(CPI)
3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ(CPI)
4. การจัดการการรับรู Perceptions
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กลยุทธที่ 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตCorruption( Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ
1. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (ยุทธศาสตรที่ 1 – ยุทธศาสตรที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต(CPI)ของประเทศ
2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธจันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดาน
ตางๆ รวม 11 ดานโดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล 10 คือ
สรุปไดนโยบายขอที่ 10 ดังนี้
นโยบายที่10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปอง
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดําเนินการจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยึด หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุน
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไวในระบบราชการโดยเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อ
ใหสามารถดําเนิน ระยะแรกกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะได
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการ กฎหมายมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบ
กอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนน
การปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการ และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปน
สําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร ภาครัฐวางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตางๆปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและ ทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาคระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตอง
แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งในดานวินัยและคดี
รวมทั้งให ผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการ
ประเมินตอประชาชนอีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหาเชนการจัดซื้อจัดจางการรวมทุนการใช
จายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
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1.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่องมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการมา ทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ละแกไขปญหาการ
ในการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทํา
การหรือ เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวน
ราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใช
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง มาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยาง
เครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และ
ขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบ และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด
และพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3
และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบ
และพิจารณาอยางตอเนื่อง
1.4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560–2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การ
วางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
1.5 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย“มหาดไทย ใส
สะอาด”

๑๕

กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.25562560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เรื่อง มาตรการปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปน
กรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการ
ดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
3. สนับสนุนใหมี“จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ

๑๖

สวนที่ 2
กรอบแนวทางการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.เกาะสะทอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ2561
ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การปองกันปราบปราบการทุจริต

คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเนนหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

ยุทธศาสตรที่1
สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต:CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต

ขอ 1. กำหนดมาตรการและแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร

1 .สงเสริมการบริหารกิจ การ
บานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิ
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต:CPI
ของประเทศไทย

1 0 .2 ให ประชาชน เขาถึงการบริการ
สาธารณะไดรวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำ
ขั้นตอนที่แนนอนระยะเวลาดำเนินการที่
รวดเร็ว
10.6 ใหผูรับบริการมีโอกาสประเมิน
ความเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ
เปดเผยการประเมินผลตอประชาชน

ขอ 2. การบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว กับขาราช
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอ 3.การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจางใหเปน
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด

3.สนับสนุนใหมีจังหวัดใสสะอาด
อำเภอใสสะอาด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต:CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหลง
เรียนรู สรางนวัตกรรมการท างานอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองค
ภาคเอกชน และเครือขายตาง ๆ เพื่อ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท
รัฐเพื่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขอ 1. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจ
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอ 5. สนับสนุนขอมูลใหแก ป.ป.ท. ในการพิสูจนเกี่ยว
และการรายงานผลการปฏิบตั ิตอ คสช.

2.ปองกันปราบปรามการทุจริต
อยางเขมขน

๑๗

๑๘

กรอบการดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ป 2561

ความสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรชาติฯระยะที่
(พ.ศ.2560-2564)
คําสั่ง คสช. ที่ 69/255
ลงวันที่ 18 มิ.ย.2557
นโยบายรัฐบาล
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
วาระมหาดไทยใสสะอาด

ภารกิจ อบต.เกาะสะทอน

กลไกขับเคลื่อนการดำเนิน
สำนักงานปลัด อบต.

สร้ าง
“องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ�น”
ใสสะอาด
(ตามวาระมหาดไทยใสสะอาด)

องคการบริหาร
สวนตําบล
เกาะสะทอน

กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๑๙

