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บทน า 

การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ.2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจประชาชนในท้องถิ่น และ
เป็นกลไกหนึ่งในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศหากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหิน
โงมปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริงประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตย และรว่มมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจึงได้ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินโครงการส่งเสริม
ท้องถิ่นปลอดทุจริตซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี 
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ดังนั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอด
ทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปี 
2564 โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

บทที่ 2 

1.กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

มิติท่ี 1   มิติท่ี 2   มิติท่ี 3   มิติที่ 4 

    

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสังคมไม่
ทนต่อการทุจริต 

การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

-การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
บุคคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง 
ฝุายบริหาร ฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ ำ 

-สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

-การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
เด็กและเยาวชน 

-แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

-มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

-มาตรการการใช้ดุลย

พินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ด ี

-การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

-มาตรการจัดการใน

กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

-จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
อบต.ได้ทุกขั้นตอน 

-การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

-การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
อบต. 

-การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการ
ได้ 

-ส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาฯ 

-เสริมพลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต่านการ
ทุจริต 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มี

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและ
การปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จ าแนกเป็น 7 ประเภท 
ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

3. สาเหตุและปจัจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกาเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอาย ต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)   
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เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้าง
องค์กร ภาคราชการให้มีความโปร่งใส่ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลัก   
ธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปูองกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐฉบับนี้ขึ้นมา 
5. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ปฏิบัติ 
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

  5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

ตลอดจนประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง
ที่มิชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
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5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

7. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
  3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4.  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5.  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 

 
3. ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต   (Zero Tolerance &Clean Thailand)” 

ประเทศไทยในระยะ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประซาซน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ ด าเนินงานจากเดิม 
ไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนที่
นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกต่อไป 
ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง ทาง
การเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝุาย
การเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขึ้นตอน ขณะเดียวกันกลไก
การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะ
สามารถเป็น ผู้ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับ มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐานตาม
อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อย
ละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหาร 

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค่า

คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 

CPI) ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่
ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการ ผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน การทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้ ง แ ต่ ป ฐ มวั ย ใ ห้ ส าม า ร ถ แย ก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
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๒ .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
เพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและ องค์กร   
วิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นเครื่องมือตา้นทุจริต 

๓.๑ น่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และ
รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 

๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมสี่วนร่วมของ  
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ 
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง สังคม 
(SocialSanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และ
เหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของ 
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและ 
ไมอ่ดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมือง 
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
สนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การน า เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้าน การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน   
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.  พัฒนากลไกการก าหนดให้ 
นักการเมืองแสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือก่อนด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน 

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 

๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนด 
กลยุ ท ธ์ แ ล ะม า ต รก า รส า ห รั บ 
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการใน 
การปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับ 

ชาติและท้องถิ่น 

๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกล
ยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

๔ .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร 
งบประมาณด้านการปูอง กันและ 
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับ 
การแก้ปัญหา 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริต 
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอน การ
ก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขึ้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมิน นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ต่อต้าน
การทุจริตส าหรับ ภาคเอกชนและ
ภาคประช าชน  โ ดย รั ฐ ให้ ก า ร
สนับสนุนทุนตั้งต้น 

5.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบุคคล 

5.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกซนและ 
ภาคประชาชน 

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับ 
ดูแลและควบคุมการด าเนินงาน  
ตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณตอ่นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง 

๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้น การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
๑.๔ พัฒนากรอบการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ขึ้นวัดความเสี่ยงของนโยบาย PolicyRiskIndicator 
(PRI) 
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้อง 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหาร 
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๑๓ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัด 
กั้ น ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย 
(PolicyCycleFeedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิ
บาล ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4.ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริต
เชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศ
ไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกซนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑.  เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน 
ปูองกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา  
มีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกัน การ
ทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๒. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน่าข้อเสนอแนะไปสู่ การ
ปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกัน การทุจริต 
(ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

๔ .  พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร 
ส า ธ า ร ณ ะ เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ พ่ื อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด 
(IntegratedMarketingCommunication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ บูรณา
การระบบการประเมินด้าน คุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว
ทางการ ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้ การทุจริตของประเทศไทย 

 

 

 

 
๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

๖ .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น
ด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม หลัก
ธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวช้องกับการทุจริต  
อย่างเด็ดขาดและรุนแรงอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของ บุคลากรด้านการ
ปูองกันการทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกัน  
การทุจริตทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม การด าเนินการ
ตามอนุสัญญา สหประชาชาติ  ว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(UnitedNationsConventionagainstCorruption 
: UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้รองรับ การปูองกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการปูองกันการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ 
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ ปราบปราม
การทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก การด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริต        
มีอัตราลดลงได้ดีในที่สุด 

 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน การ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงไดโ้ดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความ 
เคลื่อนไหวและความถูกต้องของ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒.๑ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
๒.๒ การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๓. ปรับปรุงกระบวนการและ พัฒนา
กลไกพิเศษในการปราบปราม การ
ทุ จ ริ ต ที่ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี 
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
๓.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
๓.๓ การพัฒนากลไกพิเศษ (FastTrack) ในการปราบปรามการทุจริต 
๓.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 
กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริต ให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต และสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และ มาตรฐานสากล 

๔.๑ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต 
๔.๒ การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๔.๓ การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้
ความเห็น ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความ
เร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของ
ประเทศ 
๔.๖ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ การ
ทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 
ในการปราบปรามการทุจริต 

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.๒ จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.๓ การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลซน ลื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกซน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๖.๑ การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
คุ้มครองได้  
๖.๒ การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานใน
กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 
๖.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๗. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของ เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต 

๗.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึง
ความรู้ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-
training) 

๗.๒ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ และ
ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 

๗.๓ การแบ่งปันความรู้ (KnowledgeSharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้ 
สาธารณชนรับทราบและตระหนัก 
ถึงโทษของการกระท าการทุจริต 
เมื่อคดีถึงที่สุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง ในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน อย่าง
กว้างขวาง 

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
CPI) ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ 
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ 
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุง การ
ท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑.  ศึ กษา  และก า กับติ ด ตาม  การ
ย ก ร ะดั บ ดั ช นี ก า ร รั บ รู้ ก า ร ทุ จ ริ ต 
(CorruptionPerceptionsIndex : CPI) 
ของประเทศไทย 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตาม แต่ละ
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๓ เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
๑.๔ การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

๒. บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้  การ
ทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex 
: CPI) ของประเทศไทย 

๒.๑ วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (ยุทธศาสตร์ที่  ๑- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศ 
๒.๒ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

4. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 

นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด า เนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะ
เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา
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เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

5. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3 และข้อ 4 และรายผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 



 
 
 

บทที่ 3 
         ขั้นตอนคู่มือมาตรการการป้องกันการทุจริต 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ผู้บริหารให้ความส าคัญการท างานเชิงรุกในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
2.หน่วยงานให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
3.หน่วยงานมีระบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
สนับสนุนการท างาน 
4.บุคลากรมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่ อสั ตย์  สุ จริ ต  มีค่ านิ ยมร่ วมกัน  มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.การจัดสรรโครงสร้างอัตราก าลังในหน่วยงานยังไม่
สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจองค์กร/ขนาดพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
2.ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(อุปกรณ์ 
งบประมาณ) 
3.ขาดมาตรฐานในการฝึกอบรม การพัฒนา
บุคลากร/การฝึกอบรม 
4.ขาดการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ(KM) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.รัฐบาลมีนโยบายและทิศทางต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างชัดเจน 
2.มีภาคเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เอ้ือ
ต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.มีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดลดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร 
 

1.ความจ ากัดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
สอดคล้องกับภาระงาน 
2.มี อิทธิพลการ เมือง  มี ระบบอุปถัมภ์ เข้ ามา
แทรกแซงการท างานท าให้ เกิดการท างานไม่มี
ประสิทธิภาพและอิทธิพลของท้องถิ่นและการเมืองที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงท าให้การ
ปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริตภาครัฐยิ่งขึ้น 
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2. ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียดความ
สูญเสีย/ผลกระทบที่

เกิดขึ้น 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1.ความเสี่ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล 

1.เกิดปัญหา
คอร์รัปชั่นในหน้าที่
และภายในองค์กร 

1.1 ไม่มีระบบควบคุมการ
ท างานที่ อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบจากการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่ชัดเจน 

1.2 เกิดความไม่โปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 

4% 5% 20% 

2.ด้านการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

2.การไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ ไ ข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2553  

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไประเบียบฯ 

2 . 2  บุ ค ล า ก รภ า ค รั ฐ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ไม่ มี ค ว าม
ช าน าญ  ห รื อมี ค ว าม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ต่ อ า ศั ย
ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายโดยละเว้น หรือ
งด เ ว้ นก ารปฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4% 5% 20% 

 

 

 

 

 


