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ค าน า 

 
                   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

                   ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

                   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักปลัด เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
       เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 
       อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
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หลักการและเหตุผล 

   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น   ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหา
การทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งทางคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

   กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2557 และมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่การปฏิบัติ   โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยทางส านักงาน 
ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต     
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 
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   ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน จึงได้จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  ของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน และ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ปัญหาผลประโยชน์
ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
องค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านประมง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

พันธกิจ 

  1. บริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
                     2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
                     3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี มีสุข 
                     4 .ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 
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ส่วนที่ 1 
 

ความเป็นมา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)) 
   ๑.๑ วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance& Clean Thailand)” 
         ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
    ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ

ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูแปบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมอในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

        พันธกิจ 
               “สร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านด้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ 

บูรณาการและปฎิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 
        เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

               ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศ                      
ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

        วัตถุประสงค์หลัก 
   ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
   ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Cuture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
   ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริการจัดการตาม 
        หลักธรรมาภิบาล 
   ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
        จากประชาชน 
   ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
        ที่สูงขึ้น 
   ๑.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
        มิชอบโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑) สร้างสังคมทีมีทนต่อการทุจริต 
  ๒) ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริต 
  ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ๕) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย 



 
-๔- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคม
โปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการให้ปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บน
พ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอด
บทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จด้ านการ
ป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบมาปรับใช้ ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มี
อยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับท าภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวันให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางตามกลยุทธ์ 
    ๑) พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันทุจริตแนวคิดแยกระหว่าง        
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 

๒) การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

   ๑) กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
   ๒) พัฒนานวัตกรรมและสื่อสารการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
   ๓) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
   ๔) การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   ๕) การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
   ๖) พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
   
 



 
-๕- 

 

           กลยุทธ์ ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑)  น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฎิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 
        ๒) พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนทุกระดับ 
        ๓) พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 
        ๑) สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
            ๒) สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย
และ ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Socail Sanction) และทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
        ๓) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเองในการต่อต้านการทุจริต” 
ค าอธิบาย 

    จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของ
ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยอมรับต่อเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วน
แสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญขอองปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่างๆ อันเป็นการ
จัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตย
ไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครอง
บ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกันตรวจสอบ และขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้เข้า
มามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

 
 



 
-๖- 

 

  ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
จึง ได้ก าหนดให้มียุทธศาตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการ
ปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฎิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อัน
เป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพ
และความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตต่อ   
สาธารณชน 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

๒) ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที ่๒ เร่งรัดก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

๑) ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๒) การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๓) การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฎิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฎิบัติเจตจ านง

ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๓) การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 
 



 
                                                        -๗- 
 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฎิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่เพียงพอเหมาะสม 
๒) จัดท าแผนการปฎิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ

และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ  
สนับสนุนทุนตั้งต้น 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑) การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
   ๒) พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
   กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค 

การเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้นๆ 
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หา
เสียงไว้กับประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
   ค าอธิบาย 

  การทุจริตเชิงนโยบาย(Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการ
ด าเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด าเนินตามโครงการหรือกิจการ
นั้นๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งผลจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนา
สาธารณะต่างๆ สามารถถูกให้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายของพรรคการเมืองถูก
ก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่
เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การ
ทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่างๆ ที่อาจก่อนให้เกิด
การทุจริตร่วมกัน 
   

 
 



 
-๘- 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการ
กลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย(Policy 
Formulation) ขั้นการตัดสินในนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฎิบัติ (Policy Implementation) 
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
      ๑) การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
   ๒) การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
   ๓) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
   ๔) พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๕) พัฒนาแนวปฎิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

๖) ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ: (เพ่ือแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น กล
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 

   ๗) เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ๘) การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ๙) การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
   ๑๐) การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
   ๑๑) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฎิบัติ 
   ๑๒) บูรณาการติดตามและประเมินนโยบาย 
  กลยุทธ์ ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย(Policy cycle Feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย 
ไปปฎิบัติ 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑)  การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ 
 
 



 
 

-๙- 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
   ๒) เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 

   ค าอธิบาย 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑) พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
   ๒) พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   ๓) เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

๔) ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

   ๑) สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒) น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ 

   ๓) ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฎิบัติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต(ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 
 

 



                            
                                                -๑๐- 
 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑) พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ๒) ก าหนดแผนการติต่อสื่อสารการตลาด(Intergrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
   ๑) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ๒) การบูรณการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๖  สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๒)  สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๓)  ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๒)  ต่อยอด  ขยายผล  องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตค.ศ.๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C ๒๐๐๓. – UNCAC ๒๐๐๓) 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๒)  ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
๓)  สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๔)  การรวบรวม การแลกเปลี่ยน  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
 

ยุทธศาสต์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและ

พัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ  ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและเป็นทีย่อมรับ  ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต  
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต  การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวน
และไต่สวน  การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการ 



                                         
                                                   -๑๑- 
 

ทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีท่ีรวดเร็วมากขึ้น  การวางแผนก าหนดทิศทาง
ในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต  
การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก  การบูรณาการข้อมูลและข่าว
กรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงานที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน  การ
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว  และเม่ือคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวใน
การกระท าการทุจริต  รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ค.ศ.๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C 
๒๐๐๓ – UNCAC ๒๐๐๓) ด้วยซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการ
ด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริตต่างๆถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว  และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ  สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต  และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็ว   
เข้าถึงได้โดยง่าย 

๒)  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

๒)  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต(เชื่อง
โยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ ๒๔๔) 

๒)  การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓)  การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรรา ๒๒๑ 

และ ๒๔๔) 
๔)  การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
 
 
 



 
                                                     -๑๒- 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
๒)  การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๓)  การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา  เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข

กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔)  การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 
๕)  การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๕) 
๖)  การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน

ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

๒)  จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๓)  การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน  สื่อสาธารณะ  หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน

ธุรกิจเอกชน  เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา  
๒๒๑ และ ๒๔๔) 
กลยุทธ์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 

๒)  การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๓)  การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
     แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ  รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ 
           ปราบปรามการทุจริต (non-training) 

๒)  การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 

๓)  กรแบ่งปันความรู้ ( knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
                                              



                                                  -๑๓- 
 

กลยุทธ์ที่  ๘  การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการ
ทุจริตเม่ือคดีถึงที่สุด 
แนวทางตามกลยุทธ์ 
           ๑) การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของ  สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ ๙  การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส ( whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑) จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบตามร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ ( corruption perception index : cpi) 
ของประเทศไทย” 

 

  ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องราวของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับ

มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
หรือปรับปรุงการท างาน รวมถึงไปแหล่งบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions : Cpi) ของ
ประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่  ๑  ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions : Cpi)ของประเทศไทย 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)  ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (cpi) 

๒)  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (cpi) 
๓)  เร่งรัด  และก ากับติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (cpi) 
๔)  การจัดการการรับรู้ (perceptions) 

กลยุทธ์ที่  ๒  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions  index : Cpi) 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑)วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
๒)  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 



 
                                                    -๑๔- 
 

๒  นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ    
รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ 
สรุปได้ ดังนี้ 
นโยบายด้านที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดต้นทุนการด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเวลาเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้
ในระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการป้องกันแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกท้ังจะ
ท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค า
วินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประมวลเป็นกฎหมายหรือคู่มือในการปฏิบัติ
ราชการ 

 ๓  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๙  เรือ่ง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 
 

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนรวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ 

 



 
                                                     -๑๕- 
 

ข้อ ๒  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าสว่นราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ 

บริหารงานบุคคลโดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ ๓  ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแด การด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๔  กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการตามข้อ๒ และข้อ ๓ ให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วกรณี 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม
และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และรายงานผ่านผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 

๔  แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” 
 พันธกิจ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการผลิต
เชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 

๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว 

  ๓)  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ๔)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยโดยกระบวนการที่มีส่วนร่วม 

 ๕)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 

 เป้าประสงค์รวม 
๑)  สินค้าเกษตรมีคุณภาพ  ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
๒) การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

 



 
                                                                      -๑๖- 
 

๓) ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อมและ 
ทันเหตุการณ์ 

๕) ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหาราชการแผ่นดิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

(๑) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
  (๒)  พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
  (๓)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคน ครอบครัว  ชุมชน และสังคมให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑)  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒)  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(๓)  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและย่ังยืน 
(๑)  พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 และสาธารณภัย 
(๒) ป้องกัน สงวน อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
(๓) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดความม่ันคงเพื่อการพัฒนา
แบบประชารัฐ 

(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
(๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
(๓) พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๕) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๗- 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน 

 “มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านประมง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

พันธกิจ 

  1. บริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
                     2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
                     3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี มีสุข 
                     4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน มีจ านวน  ๗  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

๑  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๘- 

ส่วนที่  ๒   

ยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๑.๑  พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

๒  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

๒.๑  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๒.๒  พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (CommunitY) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓.๑  สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
๓.๒  สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมและ/
หรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๓.๓  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๒  พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
๑.๓  พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๔  ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒  ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้
การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



 

-๑๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต ๑.๑  พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่

ละระดับ 
๑.๒  พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
๑.๓  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔  พัฒนากลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต 

๒  สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต ๒.๑  สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒  ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

๓  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจรติ (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑  พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

๕.๑  พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
๕.๒  ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกันการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑  เพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันการทุจริต ๑.๑  การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
 ๑.๒  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ

เรื่องร้องเรียน 
 

 



-๒๐- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าหมาย  สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต  และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดระบบผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) 
 

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑  ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต 

๑.๑ พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละจ านวนบุคลากร
ทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมใน
การเรียนรู้หลักธรรมา 
ภิบาล 

50 50 6๐ 7๐ 8๐ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๒  ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือด้าน
ทุจริต 

๒.๑ น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

กิจกรรมเรียนรู้/ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการเรียนรู้/ศึกษา
ดูงานโครงการ
พระราชด าริประจ าปีฯ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

 ๒.๒  พัฒนาระบบและ
จัดการองค์ความรู้การ
ป้องกันการทุจริตตาม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรม/สัมมนาการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยประมวล
จริยธรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมอบรมสัมมนา
ด้านการเสริมสร้าง
จิตส านึกค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 



-21- 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดระบบผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) 
 

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๓  เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๓.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง
ต่อต้านทุจริต 

โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่
โกง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการร่วมใจคนไทย
ต้องไม่โกง(เทียบกับ
เป้าหมาย) 

60 70 70 80 90 เชิงปริมาณ ส านัก
ปลัด/ 
กอง
การศึกษา 

๓.๒  สร้างความตื่นตัวใน
การแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมายและ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social 
Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลปากน้ า 
หลังสวน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๓.๓  บูรณการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

บูรณการกับหน่วยงานภาครัฐ
กับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บูรณการร่วมกัน
กับหน่วยงานอื่น 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าหมาย    ๑  ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

  
 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๑ วางมาตรการเสริมใน
การสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมา 
ภิบาล 

๑.๑  การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 

๑) กิจกรรม”ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวน” 
๒) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
  
๓) จัดท าข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานในสังกัดและ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเผยแพร่ไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และเว็ปไซด์ 

1) ผู้บริหารสามารถ
ปฏิบัติได้ตามประกาศฯ 
 
 
2) จ านวนหลักสูตรการ
อบรม/สอดแทรกให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
3) จ านวนครั้งที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและเว็บ
ไซดข์องเทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

4 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

4 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

4 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

4 

๑ 
 

 
 

๑ 
 
 
 
 
 

4 

เชิง
คุณภาพ 

 
 

เชิง
ปริมาณ 

 
 
 
 

เชิง
ปริมาณ 

 

ส านักปลัด 
 

 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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๒  ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๑.๒  พัฒนากรอบชี้น าการ

ก าหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการท าความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมการท าความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมภิบาล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิง
ปริมาณ 

ส านักปลัด 

๑.3  ก าหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

มีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานตรวจสอบ 

จ านวนครั้งในการรับการ
ตรวจ ในการตรวจนิเทศ
งานจากท้องถิ่นจังหวัด
ชุมพร/กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/
ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ เชิง
ปริมาณ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๒  ส่งเสริมให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ 
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ด าเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใสและไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตใน
หน่วยงานของเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการจัด
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าหมาย 

๑ กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๒ มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๓ การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๑  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

๑.๑  พัฒนามาตรการ
เชิงรุกท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในแต่ละ
ระดับ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 

ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

50 60 60 70 70 เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๑.๒  พัฒนาระบบการ
ท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต 

จัดส่งบุคลากรระหว่าง อปท.
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือ
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เช่นหลักสูตร 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จ านวนโครงการที่
จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๑.๓  เพ่ิมบทบาทของ

ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต 

โครงการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต  

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

 ๑.๔  พัฒนากลไกการ
ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

โครงการจัดกิจกรรมการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

2 2 2 2 2 เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๒  สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ร้อยละของระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรม
และจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน 

50 50 60 60 70 เชิงคุณภาพ กองคลัง 

๒.๒ ก าหนดกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
การน าข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ   

โครงการพัฒนากลไกก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

ระดับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 100 เชิงคุณภาพ ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี  

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๓  พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงาน
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอน
หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ 
เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

จ านวนครั้งที่มีการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ 

๑ ๑ ๑ 1 ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๓.๒  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา  เรียนรู้ 
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษาเรียนรู้และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของ
เทศบาลต าบลปากน้ าหลัง
สวน 

ระดับการเรียนรู้ของ
ประชาชนที่สามารถ
ตรวจสอบและ
ติดตามการทุจริตใน
ภาครัฐของประชาชน
ด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๑ 

ระดับ 
๑ 

เชิงปริมาณ ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี  

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๔  พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

พัฒนาและยกระดับ
รูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

โครงการยกระดับและ
พัฒนารูปแบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลปากน้ า
หลังสวน 

จ านวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

๑ ๑ 1 1 ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๕  พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 

๕.๑  พัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความเป็นมืออาชีพและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การให้ความรู้เรื่อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงาน” 

จ านวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมหรือ
โครงการ 

๑ 1 1 ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๕.2  ต่อยอด  ขยายผล
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับการป้องกันการ
ทุจริต 

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่
ประจักษ์ 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

๑ 1 1 ๑ ๑ เชิงปริมาณ ส านักปลัด 



-29- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย ๑  การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๒  คดีการทุจริตและการกระท าการทุจริตลดน้อยลง 

 
หมายเหตุ ๑  ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
  ๒  ระบุตัวชี้วัดผลผลิตจากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 

๓  ระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลผลิตตามข้อ ๒ ในแต่ละปี 
 ๔  ระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

          5. ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี  

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๑  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

๑.๑  การปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 

กิจกรรม“ด าเนินการศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลต าบลปากน้ า 
หลังสวน” 

จ านวนครั้งทีเ่ทศบาล
ต าบลปากน้ า 
หลังสวนได้รับการ
ร้องเรียนและร้อง
ทุกข์ 

๒ ๒ ๒ ๒ 2 เชิงปริมาณ ส านักปลัด 

๑.๒  การสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

ร้อยละของผู้มา
ร้องเรียนมีความพึง
พอใจในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการ
ได้รับการแก้ไขปัญหา 

50 50 60 60 70 เชิงปริมาณ ส านักปลัด 


