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การปกครอง  และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานใน
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สุจริต  รับผิดชอบ  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ  คสช.  ได้มีคําสั่งท่ี  69/2557  เรื่อง  
มาตรการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  
กําหนดมาตรการ  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐกําหนดมาตรการ  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตได้  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลตําบลลํานารายณ์  จึงได้จัด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 - 2564)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  ข้ึน  
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บทนํา 

1.1  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครอง ท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือแรงงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการ กระทําการทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ินพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุ จริตในระดับท้องถ่ิน
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจ 
มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้การบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

1.1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต  
1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด

ทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตท่ีนิยมอ้างอิงคือสามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald R 
Cressey ในทศวรรษ 1980 ท่ีว่าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตเกิดข้ึน
ท้ัง 3 ด้าน คือ  

1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ Husband ผู้ทุจริตมีความกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระทํา
ทุจริตซ่ึงอาจเกิดจาก 

(1) ความกดดันในการปฏิบัติงานเช่นกิจการกําหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมกําหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้นเช่นยอดขายผลกําไรไปยันน้อยสูงเกินไป
และหากไม่ได้จะถูกลงโทษมักเป็นความกดดันให้ทุจริตด้วยการแก้ไขแรงงานและตัวเลขบัญชี 

(2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัวเช่นความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้าหรือ
จากอุปนิสัยส่วนตัวเช่นติดการพนันสุรุ่ยสุร่ายหรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น  

1.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระทําทุจริตโอกาสท่ีจะ
ปกปิดการกระทํา และโอกาสท่ีจะแปลงสภาพทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริต โอกาสในการกระทําผิด เกิดจาก
จุดอ่อนในการควบคุมภายในท่ีจะป้องกนและค้นพบการทุจริตให้ทันการณ์ การควบคุมแบบป้องกัน เช่น ขาด
การแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรท่ีมีสาระสําคัญ การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุม
ไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง และระบบสารสนเทศสําคัญ ส่วน
การควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ทําให้สามารถทําความผิดได้โดยไร้
ร่องรอย หรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือค้นพบได้ในเวลาเกิดจริง ไม่มีการตรวจนับ
ทรัพย์สิน และการกระทบยอดบัญชีสําคัญทุกเดือน เป็นต้น  

1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลท่ีทําให้ผู้กระทํามีความรู้สึกดีข้ึน (Rationale) เช่น อ้างด้านความ
จําเป็นเดือดร้อนส่วนตัวอ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจไม่ทราบว่าเป็นความผิดเพราะเป็นสิ่งท่ีใครๆก็ทําหรืออ้าง
ว่าทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเช่นตกแต่งงบการเงินให้กําไรเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับเงินปันผลเพราะราคา
หุ้นสูงหรืออ้างว่าทําเพ่ือไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น  

1.1.3 ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
   1) การทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซ้ือจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
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3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพในลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก ตรวจสอบความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน  

1.1.4 สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริตซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทํา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําการท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดคนไกลการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดีคนท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงินคนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ี
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซ่ือเป็นคนเซอร์เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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1.2 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติเป็น
ปัญหาลําดับลําดับต้นๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอก ผมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและแรงงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ผลสะท้อนสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI)  ซ่ึงเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 ด้วยในปี 2558 อยู่ อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและเป็นอันดับท่ี 3  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก 176 ประเทศ1 ซ่ึงสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ 
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี 
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีได้ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับจิตจํานงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดต้านการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Coruption Perception:index CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลลํานารายณ์จะได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ ท่ีเป็นรูปประธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่ 

/ การปฏิบัติ.... 
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ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดอบตว่ากระทําการ
ทุจริตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 รวม 10 ปีพบว่า ผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินพนักงานส่วน
ท้องถ่ินถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริตรวมท้ังสิ้น 24,791 เรื่องมีผู้ถูกกล่าวหา 13,501 ราย ถูกกล่าวหาว่า
ทุจริตมากท่ีสุดดังตาราง 

ลําดับ หน่วยงาน ถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริต/เรื่อง 
1 องค์การบริหารส่วนตําบล 12,789 
2 เทศบาลตําบล 7,350 
3 เทศบาลเมือง 1,818 
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,275 
5 กรุงเทพมหานคร 879 
6 เทศบาลนคร 626 
7 เมืองพัทยา 54 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการกล่าวหาว่ากระทําการทุจริต (2551 - 2560) 
ท่ีมา : ศูนย์ประมวลผลข้อมูลสํานักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูล วันท่ี 4 กันยายน 2561)  

จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท.” 
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในอบตซ่ึงสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน 
อปท. ดังนี้  

1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชี
การจัดซ้ือจัดจ้างและการเงินการคลัง 

ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เก่ียวกับด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการเงินการคลังซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ี อปท.ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและอ้างว่า
ไม่ทราบเก่ียวกับเรื่องท่ีมีการให้จัดทําและไม่กระทําซ่ึงเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องท่ีกลุ่ม
อปท. ไม่จัดทําอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริต อปท. ดังตัวอย่างเช่น  

1) อปท. ไม่ทําทะเบียนยืมเงินร้อยละ 14  
2) อปท. ไม่ทําบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นประมาณร้อยละ 12 
3) อปท. ไม่มีการทําหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุร้อยละ 13 
4) อปท. ไม่มีการทําการลงบัญชีรายรับรายจ่ายร้อยละ 11  
5) อปท. ไม่มีการทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนร้อยละ 15 
6) อปท. ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจรับพัสดุตรวจสอบพัสดุและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ

ประจําปีร้อยละ 12 7 อบตไม่จัดให้มีการเลือกต้ังผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือจัดให้มีการแต่งต้ังคนหน้าเดิมในการตรวจรับงานจ้างร้อยละ 6 

8) อปท. ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินมีญาติมารับเหมาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างใน อปท.ร้อยละ 11.5  

/ 9) อปท. ได้แต่งต้ัง.... 
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9) อปท. ได้แต่งต้ังประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตรวจรับงานจ้างบางส่วนร้อย
ละ 34.7 ยังไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย  

2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
ข้อมูลตัวเลขจากการตรวจสอบสํารวจพบว่าการทุจริตเกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหาร

ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินบางส่วนปรากฏว่าร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมากันจัดซ้ือจัด
จ้างท่ีมีการเพ่ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

ร้อยละ 35 บุคคลท่ีเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินกับผู้บริหารท้องถ่ินซ่ึงบางส่วนใช้ตําแหน่งของ
ตนแสวงหาผลประโยชน์ 

ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งทางหรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 

ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถ่ินบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน
เช่นการเขียนเติมจํานวนเงินหรือการรับเงินเก็บภาษีรับเงินเก็บค่าขยะเก็บเงินมาแล้วไม่นําส่งให้คลังซ่ึงเม่ือมีการ
กระทําอย่างเป็นประจําหรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่นําส่งหรือมีการหนีไปหรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าท่ีการคลัง
มีการปลอมเช็คตลอดจนการนําของหลวงหรือของทางราชการไปใช้ส่วนตัวตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน  

3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบ

โครงสร้างของอปทเองซ่ึงผู้ท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบบว่าระบบการตรวจสอบของ สตง.ไม่ท่ัวถึง  
ร้อยละ 14.3 ตอบว่ากฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง 

อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ใน
ตําแหน่งตลอด 4 ปี ซ่ึงในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ท้ังหมดก็จะเป็นช่องทางให้
ทุจริตได้เพราะระบบทุนขาดความเข้มแข็ง  

4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบางอปทท่ีมีขนาดเล็กมีพนักงานท้องถ่ินท่ีรับบรรจุเข้ารับ
ราชการโดยมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ข้ึนไป และผ่านการนิเทศงานมาไม่มานะ โดยเฉพาะด้านดีพอเช่น
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบและส่วนหนึ่งพบว่าหัวหน้า
ส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติเม่ือปฏิบัติไปก็มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิด
วินัยหรือบุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี อบต.กับเทศบาลตําบล มาจาก
สุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถ่ินและพนักงานส่วนท้องถ่ินมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดย
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยสรุปผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ี
ของ อปท. ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถ่ินข้อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคําสั่งต่างๆ
จําเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้เพราะบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทําให้ปฏิบัติเก่ียวกับ
ระเบียบผิดพลาดได้  

 

 

/ 5. สภาพหรือลักษณะ.... 
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5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร

ของอบตต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  
ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของอปทให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้

ประชาชนทราบ 
ร้อยละ 8 ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการดําเนินงาน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน 
ร้อยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชีมี

จํานวนเท่าไหร่  
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท.ท่ีเป็น สตง.เพียงหน่วยงานเดียวมีกําลังพลไม่เพียงพอ

และสตง. ส่วนกลาง กําลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนท่ีท่ีกระทําได้ก็เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่าง
เท่านั้นในส่วนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทาง ป.ป.ช และจะต้องมีอนุกรรมการ 
ป.ป.ช.จังหวัด และให้จัดต้ังอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท.มัก
พบว่าผู้บริหารท้องถ่ินของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่างเคร่งครัดและฝ่ายสภาท้องถ่ินของ อปท. ท่ีต้องทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายกํากับดูแลและควบคุมคอยตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบัน
ฝ่ายสภาท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถ่ินจึงทําให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถ่ินได้น้อย 

7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล 
จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลเหนืออํานาจท่ีส่งผลให้เกิดการทุจริตได้

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝ่ายการเมืองท่ีครอบงํา หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ
ข้าราชการท้องถ่ินตลอดจนการใช้ท่ีอิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืนการบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ตรวจรับงานโครงการต่างๆตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถ่ินไม่กล้าท่ีจะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้
ทุจริตและส่วนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานานเช่นความเกรงกลัวอิทธิพลการนับถือผู้มี
บารมีการสํานึกบุญคุณของผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินใช้อํานาจหน้าท่ีการงานในการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

ดังนั้น ปัญหาท่ีมีในท้องถ่ินมีความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองท้ังในระดับประเทศ
กับนักการเมืองระดับท้องถ่ินนักการเมืองระดับท้องถ่ินกับนักธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับ
ท้องถ่ินกับข้าราชการบุคคลคนนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชนและภาค
ประชาชนสังคมและสิ่งท่ีต้องส่งเสริมก็คือทําอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอํานาจอิทธิพลได้ 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

2) สํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  

/ 3) เพ่ือให้.... 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการลงถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.4 เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ินปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไกมาตรการลงถึงเครือข่ายในการทดสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน  
1.5 ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเองอันจะนํามาซ่ึงค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินอันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพลดการในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความข้อมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  2 
กรอบยุทธศาสตร์ 
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กรอบและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4  ปี             
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ของเทศบาลตําบลลํานารายณ์  อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 

  คําอธิบายวิสัยทัศน์  
   ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 

  พันธกิจ  
 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล”  
 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

  วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ 
ความร่วมมือจากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน         
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  3. สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย  

/ยุทธศาสตร์ท่ี … 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  
 คําอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญ           
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา  
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการ ผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้อันจะนํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทาง
สังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังแนวทางท่ีได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซ่ือสัตย์
สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบมาปรับใช้ให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหา
ของประเทศไทย ควบคู่กับการดําเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิด
โอกาสให้กับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 

  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
  2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง   
 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองท่ีดี  
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย  
 3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
  4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม  
 
 

/กลยุทธ์ท่ี… 



-10- 
 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
      1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
       2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
      3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
     1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
     2. สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
     3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
 คําอธิบาย 
  จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เม่ือพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา 
จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความ
ขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม 
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ท่ีต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏท้ังในส่วนคําปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสู่การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการทุจริต ซ่ึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ี
ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นําไม่นําพาหรือไม่นับถือยําเกรงกฎเกณฑ์การ
ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก ป้องกัน ตรวจสอบ 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอํานาจในการปกครอง บ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อํานาจตามอําเภอใจ  
 

/ดังนั้น เพ่ือ… 
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  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่
ของประชาชน ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาให้ดํารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจํานงทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยใน
ท้ายท่ีสุด 

 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
       1. กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
       2. กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

 กลยุทธ์ท่ี ๒ เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุก
ระดับ 
   1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
  2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
  3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

 กลยุทธ์ท่ี ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้านการ
ทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน  
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  3. การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน  
 

  กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
 

/แนวทางตาม… 
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 แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
  2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
 

 กลยุทธ์ท่ี ๕ ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนทุนต้ังต้น 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
      1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
       2. พัฒนาต้นแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 

  กลยุทธ์ท่ี ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใช้งบประมาณ
ต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกต้ัง 
  2. จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการท่ี
พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
  คําอธิบาย  
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการดําเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีพบ
มากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึงผลจากการ
วิจัยท่ี    ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน โดยพบต้ังแต่ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลา แต่การทุจริต เชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดให้เป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมามีหลายองค์กร
อิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายไม่ได้มีการกําหนดให้มีอํานาจยับยั้งโครงการท่ีอาจนําไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย โดยการ
กําหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนด 
 

/นโยบาย… 
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นโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation)  ข้ันการประเ มินนโยบาย (Policy Evaluation)  และ ข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 
 

  ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
   2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
   3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย  
  4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
   6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
  7. กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ และการทุจริตในกระบวนการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ 
  8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
  9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับการ
ทุจริตเชิงนโยบาย  
  10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
  11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร  
  12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
  

 กลยุทธ์ท่ี ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)   
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
 

 กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 

 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 /ยุทธศาสตร์ท่ี… 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  คําอธิบาย 
   ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึน
หรือไม่เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล  

 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ  
  2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 
   4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต  
 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   2. นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
  3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
  

  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน 
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ ความสนใจ)  
 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 แนวทางตามกลยุทธ์  
   1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

  กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

/แนวทางตาม… 
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  แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  
  2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  
 

 กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
   2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
   3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง  
 

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกันการทุจริต  
 

  กลยุทธ์ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 
2003)  แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
   2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
  3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ  
  4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับการทุจริต 
 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
  คําอธิบาย 
   ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไก และกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ี
รวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ ความเร่งด่วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให้ลดการดําเนินงานท่ีล่าช้าและซํ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดําเนินงานท่ีล่าช้าและซํ้าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําให้การดําเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะมี
การเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึง 

/การปรับปรุง… 
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 
2003) ด้วย ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดําเนินการ โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การ
ตัดสินคดี และลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด  
 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
  2. การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  
 

 กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
   2. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสใน
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
  2. การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
   3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)  
  4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
  

 กลยุทธ์ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
 
 

/แนวทางตามกลยุทธ์… 
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 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
   2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
   3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
  4. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)  
  5. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
   ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด ในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทาง
อาญาหรือทางวินัย ในความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
 

  กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)  
  ๒. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
  ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปราม การทุจริต (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
 

 กลยุทธ์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความ
น่าเชื่อถือและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
   ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  
 

 กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (non-training) 
   2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
   3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการ
ทุจริต 
 

/กลยุทธ์.... 
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 กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทํา
การทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
   1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริต
ท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

 

 กลยุทธ์ท่ี 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 
 คําอธิบาย  
  ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด 
กํากับ ติดตามให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ คะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  

 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย  
 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สําหรับ
การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
   2. บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ 
(CPI)  
  3. เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ 
(CPI)  
  4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  
 

 กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
 
 

/ แนวทาง.... 
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 แนวทางตามกลยุทธ์  
  1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
   2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์  
 

2. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

  รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม  จริยธรรมของบุคคลคือ 
นโยบายข้อท่ี ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
   นโยบายท่ี 10 เป็นนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดําเนินการจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
การรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าท่ี
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลาหรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ในการแต่งต้ังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็น
วาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อ
ผู้กระทําการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซ้ือ
จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซ่ึงได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็น
บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

3. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

  เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้   
 

/ข้อ 2....  
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  ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
กระทําการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  
  ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบ
รายละเอียด และพิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงาน ตามข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 และข้อ 4 แล้วรายงานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางรากฐาน

การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 การป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  

 
5. โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด” 

  กระทรวงมหาดไทยดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 
(พ.ศ.2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557      
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ  
  2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  
  3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใสสะอาด” ท่ัวประเทศ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วน 3 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
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การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาํบลลํานารายณ์ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลลํานารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน   การ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่า
โดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจ มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ิน
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปสามารถแยกเป็น
กรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   จําแนกได้เป็นประเภทได้ 7 ประเภท ได้แก่ 
   1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
    5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
    6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ  
    7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลภายใน
ท้องถ่ิน  
  จําแนกเป็นปัจจัยได้ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
  1) ปัจจัยภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซ่ือสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินเป็นท่ีต้ัง ความมี
จิตสํานึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวท่ีม่ันคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมา  ล่อใจ
มากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจฉุดดึงให้คนทํางานในองค์กรหลงใหล ใช้อํานาจหน้าท่ีไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากจิตสํานึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่ม่ันคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัย
ภายนอก ก็จะยิ่งมีส่วนชักนําให้มีการใช้อํานาจหน้าท่ีไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่บังควรได้ 
  2) ปัจจัยภายนอก เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะได้รับและโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การทําให้ถูกลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซ่ึงในส่วนนี้จะเก่ียวข้อง
เฉพาะกับคนท่ีมีความบกพร่องในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน โดยมีสาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องสามารถสรุป
เป็นประเด็นได้ดังนี้    
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริตได้ ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
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          2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให้คนในปัจจุบัน มุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความ โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการ
ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะรูปแบบของการผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน       
ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหา ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  
  7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
  จําแนกเป็นปัจจัยได้ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
  1) ปัจจัยภายใน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซ่ือสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินเป็นท่ีต้ัง ความมี
จิตสํานึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวท่ีม่ันคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมา  ล่อใจ
มากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจฉุดดึงให้คนทํางานในองค์กรหลงใหล ใช้อํานาจหน้าท่ีไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากจิตสํานึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่ม่ันคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัย
ภายนอก ก็จะยิ่งมีส่วนชักนําให้มีการใช้อํานาจหน้าท่ีไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่บังควร ได้ 
  2) ปัจจัยภายนอก เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะได้รับและโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การทําให้ถูกลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซ่ึงในส่วนนี้จะเก่ียวข้อง
เฉพาะกับคนท่ีมีความบกพร่องในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
 
 
 

/ อย่างไรก็ตาม.... 
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  อย่างไรก็ตาม การได้มาซ่ึงประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายท่ีจะทําให้คนตัดสินใจใช้
อํานาจหน้าท่ีไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อํานาจ
หน้าท่ีดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก ก็จะทําให้เกิดความลังเล ไม่กล้าเสี่ยง
ตัดสินใจทําความผิด และสิ่งท่ีจะทําให้การใช้อํานาจหน้าท่ีไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว 
ดังนั้นควรทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการ
ได้ทุกข้ันตอน และคํานึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 4  
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุร ี
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1.ท่ีมาหลักการและเหตุผล 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560–2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 ได้บัญญัติไว้ในเรื่องนี้มีว่า 

 มาตรา 51 “การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการทําเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ 
รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

 มาตรา 59 “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ี
มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก “  

 มาตรา 65 “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

 การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย”       
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ              
พ.ศ.2558 มาตรา 7 ได้บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการยื่นคําขอ ข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมากับคําขอ 
คู่มือสําหรับประชาชนให้ปิดประกาศ ณ สถานท่ีหน่วยงานท่ีให้ยืนคําขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับคําขอและ
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน”   
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย   
   (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   
   (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
   (4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น   
   (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   
   (6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการการตอบสนองความต้องการ   
   (7) มีการประเมินผลปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
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 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้  
    (1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา  
    (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และ
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้ังในระดับประเทศและท้องถ่ิน   
   (3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้
ครบถ้วนทุกด้าน กําหนดข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละข้ันตอนใน
กรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการต้องดําเนินรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจง
ทําความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ท่ี ประชาชนจะได้รับจากภารกิจนั้น 
     (4) ให้เป็นหน้าท่ีของข้าราชการท่ีจะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม   
   (5) ในกรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้ส่วนราชการดําเนินการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบข้อบังคับท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
โดยเร็ว   
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้      
  (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท่ังความเห็นแย้งและคําสั่งท่ีเก่ียวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
   (2) นโยบายหรือตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เฉพาะท่ีมีสภาพเป็นกฎ 
เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง    
  (3) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ   
  (4) คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของ
เอกกระชน   
  (5) สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างถึงโครงสร้างการจัดองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าท่ีการ
ดําเนินงาน สถานท่ีติดต่อ  
  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ  บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ มีสิทธิเข้าตรวจดูและขอสําเนาหรือขอ
รับรองสําเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน      
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ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุ 
อันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบท้ังใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยความชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 
พ.ศ.2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดถึงการแสดงให้เห็นถึง
เจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตําบลลํานารายณ์จึง
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของของเทศบาลฯ นี้ข้ึนมา 
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายของรัฐบาลมาเป็นกรอบแนวทางในการกําหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ 
ซ่ึงเป็นสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ  ดังกล่าวมาประกอบด้วย  ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว เทศบาลฯ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖
1–๒๕๖๔) ข้ึน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  และพร้อมท่ีจะนําไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายท่ีคณะผู้บริหารหวังท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาข้ึนในท้องถ่ิน 

 เทศบาลตําบลลํานารายณ์  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงได้ต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1.เพ่ือให้เทศบาลตําบลลํานารายณ์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

/3.เพ่ือส่งเสริม… 
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 3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 4.เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 5.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 

3.เป้าหมาย 
  1.ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้หรือถือโอภาสในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีมีไป
ในทางมิชอบ 
  2. เทศบาลตําบลลํานารายณ์มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง 
  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  4. เทศบาลตําบลลํานารายณ์สามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม 
  5. เทศบาลตําบลลํานารายณ์พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปกกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
  1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ และบุคลากรของเทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และ
ประชาชนในเทศบาลฯ มีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2. เทศบาลตําบลลํานารายณ์สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาล
ตําบลลํานารายณ์ 
  5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
  7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามทุจริต 
  8. เทศบาลตําบลลํานารายณ์ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนท่ี 5  

รายละเอียด ความเช่ือมโยง และความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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รายละเอียด ความเช่ือมโยง และความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) กับ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ

มิชอบของเทศบาลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามข้ันตอนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด การวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment–ITA) ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในวงราชการ โดยมีรายละเอียด ความเชื่อมโยง และสอดคล้องแผนกลยุทธ์ชาติ ดังนี้ 

 

มิติท่ี 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต  
 

         วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
บริหารงาน      ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ทนต่อการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคม การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  

         ภารกิจตามมิติ  
      1. การสร้างจิตสํานึกและตระหนักต่อการทุจริตแก่ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและบุคลากรของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
      2. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในเทศบาลฯ ในการต่อต้านการ
ทุจริต การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในการซ่ือสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต 
และให้มีจิตสาธารณะ  
     

        โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ท่ีดําเนินการ 
 1. การสร้างจิตสํานึกและตระหนักต่อการทุจริตแก่ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
      1.1  โครงการปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส 
               1.2  โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
          1.3  มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
               1.4  มาตรการ “จัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก” 
               1.5  กิจกรรม “การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส” 
               1.6  มาตรการจัดทําประมวลจริยธรรม 
 
 
 

/ 2. การสร้างจิตสํานึก.... 
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 2. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในเทศบาลฯ ในการต่อต้านการ
ทุจริต การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.1  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
                2.2 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี 
                2.3 มาตรการ”รณรงค์ เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต” 

                  2.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
 3. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในการซ่ือสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต 
และให้มีจิตสาธารณะ  
            3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  (วิถีชาวพุทธ) 
            3.3  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
           3.4  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 
มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

         วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
สร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีความประพฤติปฏิบัติดี 
 

 ภารกิจตามมิติ 
    2.1 กิจกรรมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
    2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.3 โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
     2.4 กิจกรรมตรวจสอบ จัดการและป้องกันการทุจริต 
   

 กิจกรรมดําเนินการ 
 2.1 กิจกรรมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
       กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                2.2.1 การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในเทศบาลตําบลลํานารายณ์กับ   
                 ผู้บริหาร 
                2.2.2 การจัดทําประกาศประมวลจริยธรรมท้ังฝ่ายประจําและฝ่ายการเมือง 

                  2.2.3 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Petformance Assessment:LPA)  
 2.3 โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
           โครงการท้องถ่ินสีขาวต่อต้านการทุจริตฯ 
 2.4 กิจกรรมตรวจสอบ จัดการและป้องกันการทุจริต 
                  การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 

/ มิติท่ี 3.... 
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

             วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลฯ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
 

               ภารกิจตามมิติ 
       3.1 การจัดให้มีและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
       3.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลฯ 
                 3.3 การรับฟังความคิดเห็น และเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของภาคประชาชน 
 

      กิจกรรมดําเนินการ 
            3.1 การจัดให้มีและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
  3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ เพ่ือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลฯ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลฯ จากทุกหน่วยงาน  เพ่ือนําไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.1.2 การแต่งต้ังผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง    
        3.1.3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย (ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานทาง     
                    การเงิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ฯลฯ) 

       3.1.4 จัดให้มี website/ Facebook/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รถประชาสัมพันธ์ /วิทยุ/ วารสาร/      
                      ไวนิลและรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ ) 
      3.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลฯ 
      โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและ
         แผนพัฒนา 
                3.3 การรับฟังความคิดเห็น และเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของภาคประชาชน 
     3.3.1 การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลฯ 
     3.3.2 การจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลฯ 
     3.3.3 การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลฯ 
     3.3.4 การจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลฯ 
 
 

/ มติท่ี 4.... 
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถ่ิน 
 

             วัตถุประสงค์   
     เพ่ือเป็นการวางระบบการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานได้ บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างชุมชน กับภาครัฐเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

       ภารกิจตามมิติ 
       4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ี คกก. ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
       4.2 การทบทวนและปรับปรุงภารกิจ 
       4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลฯ 
       4.4 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาลฯ 
       4.5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลการดําเนินการของเทศบาลฯ 
   

กิจกรรมดําเนินการ 
      4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ี คกก. ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

          กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปี 
        4.2 การทบทวนและปรับปรุงภารกิจ 
     4.1.1 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
        4.2.2 กิจกรรมการแต่งต้ังคณะทํางานทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบา 
        4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลฯ 
       4.3.1 มาตรการส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
                              ในการปฏิบัติงาน 
        4.4 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาลฯ 
   4.4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม     
                               ต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาลฯ 
        4.5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลการดําเนินการของเทศบาลฯ   

        4.5.1 กิจกรรมการจัดให้มีจุดรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ี   
            ผู้รับผิดชอบ 

       4.5.2 การจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายช่องทาง 
 


