
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่ 

เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  ระยะที่ ๓        

(พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝาูระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบาย

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   จึงได้จัดท ามาตรการ

แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางใหญ่ต่อไป 

   

 

 

           

/  ขอประชา... 



-๒- 

 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่          

จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการ

ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

(นายแสวง    รอดยูร) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และประพฤติมิชอบ     

  ประจ าปีงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒๕๖๑๑    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 



 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ

ที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ

ประเทศโดยรวม 

 นอกจากนีต้ามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริการราชการแผน่ดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 

รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีและค านงึถึงการมสี่วนรว่มของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ

บริหารราชการแผ่นดนิที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ

ด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการ

กระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝาุฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ

พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบ

การท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะ

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม ประกอบหลักการใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับฯ  

 

 

           /ในการ... 
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ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก           

“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  อ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง

แท้จรงิ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

๒. เพื่อส่งเสริม/เสรมิสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภบิาลมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มคีวามเข้มแข็ง 

๔. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคดิการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จรยิธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 

เป้าหมาย 

๑. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไป

ในทางที่มชิอบทุกฝุาย 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 

ปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 

          /  ๔.  องค์การ... 
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๔. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสม 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต 

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

๒. ประชาชนมจีติส านึกในการเห็นประโยชนข์องชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางใหญ่ 

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน

การกระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๔. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๕. พัฒนาและเสรมิสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการตอ่ต้านและปราบปรามการทุจริต 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ปูองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 ๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

 ๒.ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 

 ๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ๔. พัฒนาระบบปูองกันการทุจรติเชงิรุก 

 ๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 ๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

 ค าอธิบาย 

 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้

ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ

ปลูกฝังความพอเพียง มีวนิัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่

ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ

เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ผา่นการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจน

ส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคม

โปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก 

“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ 

ที่ประสบความส าเร็จด้านการปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่

ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศ

ไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส

ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 

 

 

           /  ยุทธศาสตร.์.. 



-๕- 

 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตาม

แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์สว่นตัวและผลประโยชน์สว่นรวม ในทุกระดับ 

 ๒. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี

การประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 

 ๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูส้ าหรับทุกช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัย 

 ๓. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 ๔. การใชเ้ครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   

 ๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมอืในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมอืต้านทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน

ต่อตา้นการทุจริต 

 ๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการปูองกันการทุจริตตาม

แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 

 ๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

            /  กลยุทธ์... 

 



-๖- 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อตา้นการทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. สร้างชุมชนเฝาูระวัง ต่อตา้นทุจริต    

 ๒. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/

หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐาน

ของขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

 ค าอธิบาย 

 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก

ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่าน

มา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การ

ต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือน

ศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการ

แสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ

ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็

ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดย

ปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏ

ทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่

น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้

อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี

เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครอง

บ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกปูองกัน ตรวจสอบ 

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรอืเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

 

            

 

/  ดังนัน้... 



-๗- 

 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ

ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็น

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองใน เรื่องการ

ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็น

เดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการ

ทุจรติ อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครอง

ไทยใหเ้กิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริตต่อสาธารณชน 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  ๒. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองใน

การตอ่ต้านการทุจริตและเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจ้าหนา้ที่รัฐในทุกระดับ 

 ๑. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

นักการเมอืงและเจา้หนา้ที่รัฐ 

 ๒. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมอืงและเจ้าหนา้ที่รัฐโดยประชาชน 

 ๓. การประเมนิมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมอืงและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

 

 

 

 

            /  กลยุทธ์... 



-๘- 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทาง

การเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ

ปฏิบัติเจตจ านงทางการเมอืงในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมอืงในระดับประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดสว่นเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจรติที่เพียงพอและเหมาะสม 

 ๒. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน

โดยรัฐใหก้ารสนับสนุนทุนตั้งต้น 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การศกึษาแนวทางการจัดตัง้กองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิตบิุคคล 

 ๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง

การเมอืงของพรรคการเมอืงที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ

นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มกีารเลือกตั้ง  

 ๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค

การเมอืงได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 

 

           /ยุทธศาสตร.์.. 



-๙- 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 ค าอธิบาย 

 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการ

เสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์

จากการด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบ

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่าง

ทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง 

การใชอ้ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แมว้่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง 

ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการทุจริตได้ตลอดเวลาแตก่ารทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการ

ก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรค

การเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มี

อ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ

ตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มี

ยุทธศาสตร ์“สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตรท์ี่มุง่ปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการ

นโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy 

formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน า

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูล

กลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมอืง 

 ๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามตใินการก่อตัวนโยบาย 

 ๓. การเผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

 

 

 



-๑๐- 

 ๔. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. พัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 

 ๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ๗. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไข

การทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาค

ธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขต

พืน้ที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น 

การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซือ้จัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 

 ๘. เสริมสรา้งความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๙. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการ

ทุจรติเชงินโยบาย 

  ๑๐.การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝุาฝนืจรยิธรรมหรอืเป็นความผดิในทางบริหาร 

  ๑๑.การสรา้งกลไกการตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝุายบริหาร 

  ๑๒.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

  ๑๓.บูรณาการการตดิตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย (Policy cycle feedback) 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภบิาลในการน า

นโยบายไปปฏิบัต ิ

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้า

มามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศกึษา วเิคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

           /  แนวทาง... 



-๑๑- 

 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. ศกึษา วเิคราะห์ เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้นการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

  ๒. เผยแพร่องค์ความรูใ้นการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

 ค าอธิบาย 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศ

ไทยใหม้ี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยาก

ขึน้หรอืไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และ

เสริมสรา้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มธีรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 

  ๒. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

  ๓. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีสว่นร่วมกับระบบการ

ปูองกันการทุจริต 

  ๔. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. สร้างกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ 

  ๒. น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจรติสู่การปฏิบัติ 

 ๓. ก าหนดกลไกการตดิตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน 

หรอืกระบวนการใชดุ้ลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถศึกษา เรยีนรู้ 

และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ๒. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงาน 

 ๒. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภบิาล 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภบิาล 

 ๒. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



-๑๓- 

 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการ

ทุจรติ 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจรติ ใหม้ี

ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  ๒. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ชงิสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกันการทุจรติ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ - UNCAC 

๒๐๐๓) 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

 ๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใหร้องรับการปูองกันการทุจริต 

 ๓. สร้างแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจา้งและการจัดการคลังของรัฐ 

 ๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหข์้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 

 ค าอธิบาย 

 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถ

ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่อง

ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ

การทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอน

และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนา

กลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริต

ตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์

พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปูองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง

ประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การ

คุ้มครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไป 

 

            /ได้อย่าง... 



-๑๔- 

 

ได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความ

ตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปราม

การทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 

(UnitedNations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ – UNCAC ๒๐๐๓) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูป

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษ

ผูก้ระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู ้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ 

สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา

ลดลงได้ในที่สุด 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติให้มปีระสิทธิภาพ 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ

รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 

 ๒. การสรา้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สนิและหนี้สิน 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน

และหนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 ๒. การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ินให้ครอบคลุมถึงโอกาสใน

การทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 

 

 

            

 

/กลยุทธ์... 



-๑๕- 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึน้(เชื่อมโยงกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 ๒. การสร้างมาตรฐานการด าเนนิการปราบปรามการทุจรติ 

 ๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 ๔. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน

ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การตรากฎหมายหรอืปรบัปรุงกฎหมายใหเ้ท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

 ๒.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

 ๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอ

แก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ๔. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 

 ๕. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนนิคดีเฉพาะในแตล่ะพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 

 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญา

หรอืทางวินัย ในความผดิเกี่ยวกับการทุจริตหรอืจรยิธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการขอ้มูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ

ทุจรติ2(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

             

/๒. จัดตั้ง 

                                                           
 



-๑๖- 

 

 ๒. จัดตัง้ประชาคมข่าวกรองดา้นการปราบปรามการทุจริต 

 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ

หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 

และเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ

และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 

 ๒. การมมีาตรการในการคุ้มครองเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่  ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เ ช ิงสหว ิทยาการของ เจ ้าหน ้าที ่ใ น

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่

เจ้าหนา้ที่ปราบปรามการทุจรติ(non-training) 

 ๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น

มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจรติ (training) 

 ๓. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหนา้ที่ปราบปรามการทุจรติ 

 กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ

กระท าการทุจรติเมื่อคดถีึงที่สุด 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจรติที่

เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 

และเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. จัดให้มทีรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึน้ของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ

ตามกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 



-๑๗- 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย” 

 ค าอธิบาย 

 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่

มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ

ทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละ

แหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง

การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ

ต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ

ประเทศไทย 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่  ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. ศึกษา วิเคราะหป์ระเด็นการประเมนิและวิธีการส ารวจตามแตล่ะแหล่งขอ้มูลที่ใช้ส าหรับการ

จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

 ๒. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจรติของประเทศ (CPI) 

 ๓. เร่งรัด และก ากับ ตดิตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ 

(CPI) 

 ๔. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อยกระดับ ดัชนกีารรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. วเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ – ยุทธศาสตรท์ี่ ๕) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 

 ๒. ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 

 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจรติ 

๑. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัยให้สามารถแยกระหวา่ง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม 

๑ - 

๒.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อตา้น

ทุจรติ 

๒ ๕,๐๐๐.- 

๓.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมอืต่อตา้นทุจริต ๑ ๒๐๐,๐๐๐.- 

๔.เสริมพลังการมสี่วนรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒ ๕๐,๐๐๐.- 

รวม ๖ ๒๕๕,๐๐๐.- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านง  

ทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติ 

๑.  พัฒนากลไกการก าหนดใหน้ักการเมอืงแสดงเจตจ านงทางการเมือง

ในการตอ่ต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

- - 

 ๒.  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานจรยิธรรมของนักการเมอืงและ

เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

- - 

 ๓.  สนับสนุนให้ทุกส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านง

ในการตอ่ต้านการทุจริต 

- - 

-๑๘
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านง

ทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติ 

๔.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไ้ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีที่มีสัดสว่นเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

- - 

๕.  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนโดยรัฐใหก้ารสนับสนุนทุนตั้งตน้ 

- - 

๖.  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม

เจตจ านงทางการเมอืงของพรรคการเมอืงที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

- - 

รวม - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกันกั้นการทุจริต

เชงินโยบาย 

๑.  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรร

มาภบิาล 

๒ - 

๒.  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย  (Policy  

cycle   feedback) 

- - 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล

ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- - 

-๑๙- 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกันกั้นการทุจริต

เชงินโยบาย 

๔.  ส่งเสริมให้มีการศกึษา   วิเคราะห์   ตดิตาม  และตรวจสอบ  การ

ทุจรติเชงินโยบายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- - 

รวม ๒ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกัน

การทุจริตเชิงรุก 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจรติ - - 

๒. สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจรติ ๕ ๕,๐๐๐.- 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต - - 

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- - 

๕. การพัฒนา วเิคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว

ทางการยกระดับดัชนกีารรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) ของประเทศไทย 

- - 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล - - 

-๒๐- 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกัน

การทุจริตเชิงรุก 

๗.  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้าน

การปูองกันการทุจริต 

๒ - 

๘.  การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 

Nations Convention Against Corruption C.C.  ๒๐๐๓ - UNCAC๒๐๐๓) 

- - 

รวม ๗ ๕,๐๐๐.- 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปีระสิทธิภาพ - - 

๒.  ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของ

ทรัพย์สินและหนีส้ิน 

- - 

๓.  ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการ

ทุจรติที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- - 

๔.  ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต

ให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจรติและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ

มาตรฐานสากล 

- - 

-๒๑- 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

๕.  บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต - - 

๖.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผูแ้จง้เบาะแส  

(Whistleblower)  และเจา้หน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- - 

๗.  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชิงสหวิทยาการของเจา้หนา้ที่ใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- - 

๘.  การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนัก

ถึงโทษของการกระท าการทุจรติเมื่อคดถีึงที่สุด 

- - 

๙.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผูแ้จง้เบาะแส  

(Whistleblower)  และเจา้หน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- - 

รวม - - 

 

 

-๒๒
- 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 

จ านวนโครงการ 

ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต  (Corruption  

Perceptions  Index  :  CPI)  ของ

ประเทศไทย 

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปีระสิทธิภาพ

(Corruption   Perceptions  Index :  CPI)  ของประเทศไทย 

- - 

๒.  บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ   ดัชนีการรับรู้การทุจรติ  

(Corruption   Perceptions  Index :  CPI)  ของประเทศไทย 

- - 

รวม - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๒๖๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

-๒๓
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๑ : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

กลยุทธท์ี่  ๑  ปรับความคดิทกุช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหวา่งผลประโยชนส์่วนตวัและผลประโยชนส์่วนรวม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 

ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส ๔ 

๑ พัฒนาหลักสูตร / บทเรียน/การ

เรียนการสอน  การปูองกันการ

ทุจรติตามแนวคดิแยกระหวา่ง

ผลประโยชนส์่วนตัวและ

ผลประโยชนส์่วนรวมในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางใหญ ่

 

 

 

๑ แห่ง สร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านการ

ทุจรติ  ปลูกฝังคา่นิยมใน

ความซื่อสัตย์สุจริต 

สามารถปรับฐานความคิดทุก

ชว่งวัยตัง้แตป่ฐมวัยให้

สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชนส์่วนรวมและ

ประโยชนส์่วนตน 

- - - ไมใ่ช้

งบประมาณ 

ส านักงานปลัด 

 

-๒๔
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๑ : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

กลยุทธท์ี่  ๒  เร่งรดัการก ากบัตดิตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมอืงและเจ้าหนา้ที่รัฐในทุกระดับ   

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 

ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส ๒ 

ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส ๔ 

๑ จัดท าประกาศประมวล

จรยิธรรมแก่บุคลากรท้ังฝุาย

ประจ าและฝาุยการเมอืง 

 

คน ๑๐๐ ส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัต ิ

งานตามหลักธรรมาภบิาล 

บุคลากรในองค์กรปฏบัิตงิาน

ตามหลักธรรมาภบิาล 

- ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - ส านักงานปลัด 

๒ จัดท าคู่มือจรยิธรรม ข้อบังคับ

และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ประจ าตัวบุคลากรทุกคน  

คน ๘๐ ส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัต ิ

งานตามหลักธรรมาภบิาล 

 

บุคลากรในองค์กรปฏบัิตงิาน

ตามหลักธรรมาภบิาล 

- - ๕,๐๐๐ - ส านักงานปลัด 

 

 

 

-๒๕
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๑ : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

กลยุทธท์ี่  ๓  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเปน็เครื่องมอืต่อต้านทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 

ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑ โครงการฝกึอบรมสง่เสริม

สนับสนุนการด าเนนิงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

คน ๑๐๐ พัฒนาระบบและจัดการ

องคค์วามรู้การปูองกันการ

ทุจรติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

สามารถน าปรัญชาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้

ในการกลอ่มเกลาทางสังคม

และการปฏบัิตงิานตอ่ต้าน

ทุจรติ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

-๒๖- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๑ : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

กลยุทธท์ี่  ๔  เสริมพลงัการมสี่วนรว่มของชุมชน   และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 

ไตรมาส  

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส ๔ 

๑ โครงการรับฟังความคิดเห็น

เวทีประชาคม 

คน ๑๐๐ ส่วนภาครัฐและภาคเอกชน

มคีวามตื่นตัวในการตอ่ต้าน

การทุจรติ 

มกีารบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

๕๐,๐๐๐ - - - ส านักงานปลัด 

๒ จัดตั้งเครอืขา่ยการปูองกัน

และเฝูาระวังการทุจรติ

ระหว่างชุมชนและองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 

กลุ่ม ๑ ส่วนภาครัฐและภาคเอกชน

มคีวามตื่นตัวในการตอ่ต้าน

การทุจรติ 

มกีารบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

- - - ไมใ่ช้

งบประมาณ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

-๒๗
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธท์ี่  ๑  วางมาตรการเสริมในการสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 
หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส ๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑ แตง่ตัง้ประชาชนร่วมเป็น

คณะกรรมการในการ

ด าเนนิงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 

คน/

โครงการ 

๒ สร้างกลไกการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจ

ของภาครัฐ 

สามารถลดความ

เสียหายแก่รัฐจาการ

ทุจรติในแบบตา่งๆได้ 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - - กองคลัง 

๒ จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้อง

ทุกข์และศูนยด์ ารงธรรม 

แห่ง ๑ กลไกการติดตามและ

ประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

กระบวนงานด้านการ

ปูองกันการทุจรติมคีวาม

เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - - ส านักงานปลัด 

 

-๒๘
- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธท์ี่  ๒  สรา้งกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส ๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส ๔ 

๑ จัดท าตูรั้บฟังความคิดเห็น

และแจ้งเหตุทุจรติ ตาม

หมูบ้่าน 

ตู ้ ๑๐ จ านวนชอ่งทางการแจ้ง

ข้อมูลการทุจรติ 

ประชาชนมชีอ่งทางแจ้ง

ข้อมูลการทุจรติเพิ่มมาก

ขึน้ 

- - - ๕,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒ จัดกิจกรรมตรวจสอบ

ตดิตาม ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

ครัง้ ๑ กลไกปอูงกันเพื่อยับยัง้

การทุจรติ 

มกีลไกการติดตามและ

ประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

- - - ไมใ่ช้

งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

๓ จัดท าแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

แผนการใชจ้า่ยเงิน และ

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 

ครัง้ ๑ กลไกปอูงกันเพื่อยับยัง้

การทุจรติ 

มกีลไกการติดตามและ

ประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - - กองคลัง 

 

-๒๙- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์  ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธท์ี่  ๒  สรา้งกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

๔ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน

การจัดซ้อจัดจ้าง 

ครัง้ ๑ กลไกปอูงกันเพื่อยับยัง้

การทุจรติ 

มกีลไกการติดตามและ

ประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - - กองคลัง 

๕ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 

ทางประกาศและเว็บไซต ์

ครัง้ ๑ กลไกปอูงกันเพื่อยับยัง้

การทุจรติ 

มกีลไกการติดตามและ

ประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสูก่าร

ปฏบัิติ 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- - - กองคลัง 

 

 

 

-๓
๐- 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางใหญ่     อ าเภอบางใหญ่     จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร์  ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธท์ี่  ๗  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชงิสร้างสรรค์ของบุคลากรดา้นการป้องกันการทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลลพัธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่าย

งบประมาณปงีบประมาณ  ๒๕๖๑ (บาท) หน่วยงาน 

รับผดิชอบ หน่วย

นับ 

ปริมาณ

งาน 

ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 

4 

๑ จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าอบรม

หลักสูตรการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

คน ๑๐ บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมมคีวามรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

เพื่อลดความเสี่ยงของ

การทุจรติในการ

ปฏบัิตงิาน 

บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมปฏบัิตงิานตาม

ระเบียบข้อกฎหมาย 

เพื่อลดความเสี่ยงการ

ทุจรติในการปฏบัิตงิาน 

 

- - - ๓๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒ จัดท าศูนย์ขอ้มูลความรู้

กลางด้านการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

แห่ง ๑ เจ้าหนา้ที่ของรัฐมี

จิตส านกึแยกแยะ

ประโยชนส์่วนบุคคลและ

ประโยชนส์่วนรวมออก

จากกันได้ร้อยละ ๗๐ 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐมี

จิตส านกึแยกแยะ

ประโยชนส์่วนบุคคล

และประโยชนส์่วนรวม

ออกจากกันได้ร้อยละ 

๗๐ 

- - ไมใ่ช้

งบประมาณ 

- ส านักงานปลัด 

-๓
๑- 



 


