
  
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ของจังหวัดอ่างทอง 
 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอ่างทอง 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
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       ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอ่างทอง 
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ค าขวัญประจ าจังหวัดอ่างทอง 
พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า 

ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานท ากลอง เมืองสองพระนอน 
ตราประจ าจังหวัดอ่างทอง 

 

            
สัญลักษณ ์
เป็นรูปอ่างสีน ้าตาล ในอ่างมีใบข้าวสีเขียวสลับไขว้ไปมามีรวงข้าวสุกสีเหลือง ๔ รวงอยู่ภายในวงกลมพื นสีเขียว

อ่อน ขอบนอกวงกลมสีน ้าตาลขอบในสีขาว ด้านล่างของอ่าง ภายในวงกลมมีลายไทยสีเหลืองประกอบ และมีตัวหนังสือค้า
ว่า “จังหวัดอ่างทอง” อยู่ภายใน 

ความหมาย 
   จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน ้าภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของ 

จังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าวซึ่งหมายถึงการท้านา ซึ่ง
เป็นอาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี  

วิสัยทัศน ์
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๒. ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่สากล 
๔. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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โครงสร้างพ้ืนฐานจังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนประมงจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนสัสดีจังหวัดอ่ำงทอง 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอ่ำงทอง  
เรือนจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอ่ำงทอ 
ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอ่ำงทอง  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ่ำงทอง 

 

 
 
 
 



5 
 

 
 

1.2 อ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัด  
๑.๒.๑ น ำภำรกิจของรัฐและนโยบำยของรัฐบำลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
๑.๒.๒ ดูแลให้มีกำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม  
๑.๒.๓ จัดให้มีกำรคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชำชนและชุมชนที่ด้อยโอกำส เพื่อให้ได้รับควำมเป็นธรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
         และสังคมในกำรด ำรงชีวิต  
๑.๒.๔ จัดให้มีกำรบริกำรภำครัฐเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเสมอหน้ำ รวดเร็ว และมีคุณภำพ  
๑.๒.๕ จัดให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สำมำรถดำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         และให้มีขีดควำมสำมำรถพร้อมที่จะด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกกระทรวง ทบวง กรม  
๑.๒.๖ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐมอบหมำย หรือที่มีกฎหมำยก ำหนดไว้  
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจงัหวัดอ่างทอง 
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2.1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของจังหวัดอ่ำงทอง 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 ผู้บริหำรจังหวัดมีนโยบำยในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต อย่ำงจริงจัง และเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีต่อบุคลำกรในสังกัด  

W1 อัตรำก ำลังบุคลำกรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ภำรกิจ  

S๒ มียุทธศำสตร์ชำติฯ เป็นเครื่องมือก ำหนดบทบำท
ทิศทำงกำรขับเคลื่อน  

W2 กำรท ำงำนยังเป็นรูปแบบเชิงรับมำกกว่ำ เชิงรุก กำร
ขับเคลื่อนฯ ไม่มีประสิทธิภำพ  

S3 มีกำรบูรณำกำรงบประมำณฯ ร่วมกับหน่วยงำน
และภำคส่วนต่ำงๆ  

W3 ระบบติดตำมตรวจสอบและประเมินผลมี
ประสิทธิภำพน้อย 

S4 มีกำรจัดทำ MOU กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
ครอบคลุมภำรกิจ ซึ่งสำมำรถพัฒนำต่อยอด
ควำมร่วมมือได้  

W4 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เพ่ือลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
ล่ำช้ำ ท ำให้ไม่เกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรกระท ำ
ควำมผิด  

S5 องค์กรมรีะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สื่อสำรและประสำนงำนภำยในทีม่ีประสิทธิภำพ
และท่ัวถึงครอบคลุมทั้งประเทศ (Video Conference 
System)  

W5 กำรประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงกระแสสังคม ไม่มี
ประสิทธิภำพ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุม  
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วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
O1 รัฐธรรมนูญ ได้บัญญัตเิรื่องส่งเสริมกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต  
T1 กำรบริหำรงำนบุคคลโดยระบบอุปถัมภ์/พวกพ้อง

มำกกว่ำระบบคุณธรรม  
O2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 

๑๒ มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี  
T2 ขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยด ำเนินกำร

กับผู้ทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ 
O3 มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในภำครฐั 
T3 มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำกขึ้นจำก

ธุรกิจของเอกชนและกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
O4 มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทำง

เผยแพร่ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว  
T4 ประชำชนเพิกเฉยกับปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน

รัฐ เนื่องจำกพบเหน็เป็นเรื่องปกติ 
O5 รัฐมีนโยบำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับสำกล  
T5 ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นเครื่องมือเพ่ือก่อให้เกิดกำร

ทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ  
O6 ภำคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในกำร

สร้ำงควำมโปร่งใส  
T6 ภำคเอกชนบำงส่วนเลือกใช้วิธีกำรติดสินบนเพื่อให้

เจ้ำหน้ำทีอ่ ำนวยควำมสะดวกพิเศษ  
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ส่วนที่ ๓ 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้หน่วยงำนมีขนำด  ที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ       

มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงมีควำมเหมำะสม มีธรรมำภิบำล กรอบแนวทำงที่ต้อง
ให้ควำมส ำคัญ คือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 –2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลด
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

เป้ำหมำยที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง  
แนวทำงกำรพัฒนำ ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในควำมซื่อสัตย์

สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน และภำค
ประชำชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต โดยกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันกำรทุจริตปรำบปรำมกำรทุจริต 
3.3 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

รัฐบำลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้ำนต่ำงๆ รวม 11 ด้ำน โดยด้ำนที่
เกี่ยวข้องกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบำยข้อที่ 10 สรุปได ้ดังนี้  

นโยบำยที่ 10 นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ  

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร สำธำรณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะ
วำงมำตรกำรทำงกฎหมำย ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลำด ำเนินกำรที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม 
โปร่งใส มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรสูญเสียโอกำส หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่
ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุน ในระยะเฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุง หน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำร
สำธำรณะในชีวิตประจ ำวัน เป็นส ำคัญ 
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ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนของรัฐให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถ ให้บริกำรเชิงรุกท้ังในรูปแบบกำรเพ่ิมศูนย์รับเรื่องรำว
ร้องทุกข์จำกประชำชนในต่ำงจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทำงเข้ำมำยังส่วนกลำง ศูนย์บริกำรสำธำรณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกำรให้บริกำร
หลำกหลำย ซึ่งจะจัดตั้งตำมที่ชุมชนต่ำง ๆ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงไปติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวก กำรให้บริกำรถึงตัวบุคคล
ผ่ำนระบบศูนย์บริกำรร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำนอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และมีระบบบูรณำกำร  

ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็น
ข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติและกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีข้ันตอน
ยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน  

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำ เรื่องนี้ เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำน 
ทั้งจะเร่งรัดกำรดำเนินกำรต่อผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับ       
ควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมิน ต่อประชำชน ทั้งจะน ำกรณีศึกษำที่เป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง     
กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงิน ภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์ ขัดแย้งห รือ
ทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำง ๆ เป็นบรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียน ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ
หรือคู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร  

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้ำระวัง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวำงมำตรกำรคุ้มครองพยำนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรดำเนินคดีทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวำง  

3.4 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดควำมสงบ

สุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชำติโดยรวม ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้  
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ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำร
ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทจุริตประพฤติมิชอบ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล  โดยให้บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำง
ปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำด และรวดเร็ว  

ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ใน
กำรควบคุม ก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542  อย่ำงเคร่งครัด  

ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือ
ควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี  

ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐดำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และดำเนินกำรอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผ ล
กำรดำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรำยงำนผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบ
และพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 

3.5 ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ จะมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชน         

ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ  

พันธกิจ “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูป
กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล”  
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์หลัก  
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง  
2. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน  
3. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ ควำมร่วมมือจำกประชำชน  
5. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก ำหนด

ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้

เกิดภำวะ “ที่ไม่ทน ต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำน
กำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำ    
ทำงสังคม ให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรม       
ที่ไม่ยอมรับ และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำ
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ เมื่อพิจำรณำจำกประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นกำรชุมนุมประท้วงของประชำชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ำยที่มีต่อทุกรัฐบำลที่ผ่ำน
มำ จะเห็นได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ อำจกล่ำวได้ว่ำปัญหำกำรทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลำงของปัญหำควำมขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลำกว่ำหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ และกำรแสดงออกซ่ึงเจตจำนง ทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทำงกำรเมืองอัน แน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำย ที่ต้องกำรให้กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือ
เป็นกำรตอบสนองต่อเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดย
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรนำเจนจำนงทำงกำรเมืองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเก่ียวกัน  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) เป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิด
จำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อำนำจอ
ย่ำงไม่โปรงใส ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่  3 จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรนโยบำยโดยกำรก ำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ตั้งแต่
เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy formation) ขั้นกำรก ำหนดนโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision)  ขั้นกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตของประเทศไทยให้มี ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน 
โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และ
เอกชน ให้มีธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ 
ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว
จะมุ่งเน้นกำรดำเนินกำรโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) และกำร
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท ำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะท ำให้กำรปรำบปรำม
กำรทุจริตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตต่ำง ๆ ถูกด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระท ำกำรทุจริตได้รับกำร
ลงโทษ สำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต และคดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็น
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและกำรจัดกำรกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศ
ไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมิน และวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรทำงำน รวมไปถึง กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ภำคเอกชน 
และต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
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3.6 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560 –2564 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงสมดุล 
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันกำรทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

4.1 หลักกำรควำมเป็นมำ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 -2564) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยได้เน้น

ย้ ำ ให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย และให้น ำมำตรกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตมำเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อประชำชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชำชน พ.ศ.  2560 กำรด ำเนินกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –2560) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 มำเป็นกรอบและแนวทำงด ำเนินกำร โดยได้แปลงไปสู่กำรปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหำดไทย ใส
สะอำด” ซึ่งจะมีกำรด ำเนินกำรใน 3 ภำรกิจหลัก ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลในเชิงปฏิบัติ 
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอำด” “อ ำเภอใสสะอำด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอำด” ทั่วประเทศ  

จังหวัดอ่ำงทอง จึงก ำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในสังกัด ถือปฏิบัติและกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

เสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม  
2. ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิต  
3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรดำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำ

สังคม และ ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน โดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
4. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย  
5. กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่ำงจริงจัง 
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4.2 เป้ำหมำยหลักจังหวัดอ่ำงทอง 
ค่ำคะแนน ITA ของจังหวัดอ่ำงทองเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่ำนมำ  

4.3 วัตถุประสงค์จังหวัดอ่ำงทอง 
4.3.1 เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมวัตถุประสงค์ หลักในยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564)  
4.3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกกำรมีส่วน

ร่วมของ ประชำรัฐ เน้นกำรร่วมคิด รวมท ำ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหำ และร่วมติดตำมประเมินผล โดยกำรแก้ที่สำเหตุของปัญหำกำรปลูกจิต
สำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษำวินัยของข้ำรำชกำร กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่ำนิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้ำใจ
วิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่ำ และจัดอบรมให้ควำมรู้ ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรจะทำให้เกิดปัญหำควำมไม่โปร่งใส 
และกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำรป้องกัน ปรำบปรำม และลงโทษกำรกระทำที่ไม่โปร่งใส และกำรทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบกำรประมูล 
กำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีระบบ/กลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภำยในองค์กร และกำรมีส่วน
ร่วม กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน  

4.3.3 เพ่ือขยำยผลกำรดำเนินงำนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง เสริมสร้ำงเครือข่ำยร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตในประเทศ 
แสวงหำควำมร่วมมือจำกภำคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือเร่งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

4.3.4 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทยยึดถือเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐมุ่งสู่เป้ำหมำยหลัก คือ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำม
สะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบำยของรัฐบำล 
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4.4 ยุทธศำสตร์ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอ่ำงทอง 
4.4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถ
แยกระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  

 

1.1 พัฒนำหลักสตูร บทเรียน กำรสอน กำรน ำเสนอ และรูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคดิ
แยกระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ  
1.2 ก ำหนดพัฒนำหรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และประกำศใช้
อย่ำงจริงจัง 

2. ส่งเสริมใหม้ีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคมเพือ่ต้ำนทุจริต  
 

2.1 กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมอืงที่ดี  
2.2 พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรูส้ำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนำจติสำนึกสำธำรณะ  
2.4 กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
2.5 เสรมิบทบำทกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวชิำชีพ  
2.6 พัฒนำมำตรวดัทำงสังคม เพือ่เป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม  

3. ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต  
 

3.1 นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบตัิงำนต่อต้ำน
กำรทุจริต  
3.2 พัฒนำหลักสตูร บทเรียน กำรเรียนกำรสอน กำรนำเสนอ และรูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ  
3.3 พัฒนำระบบและจัดกำรองคค์วำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจรติ  
 

4.1 สร้ำงชุมชนเฝำ้ระวัง ต่อตำ้นทุจริต  
4.2 สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมทีผ่ิดตอ่จริยธรรมทำงสังคมหรือ
กฎหมำย และผลักดันใหเ้กิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำน
ของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
4.3 บรูณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือตอ่ต้ำนกำรทุจรติ  
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4.4.2 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. สรำ้งกลไกให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน  
 

1.1 ก ำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือก่อนด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
1.2 ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดทำเอกสำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน  

2. ก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมของ
นักกำรเมืองและเจ้ำหนำ้ที่รัฐในทุกระดับ  
 

2.1 ศึกษำและก ำหนดแนวทำง/ขัน้ตอนกำรก ำกับตดิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมือง
และเจำ้หน้ำท่ีรัฐ  
2.2 กำรก ำกับตดิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน  
2.3 กำรประเมินมำตรฐำนทำงจรยิธรรมและคณุธรรมของนักกำรเมอืงและเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ  

3. สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และ
มำตรกำรสำหรับเจตจ ำนงในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติ  

3.1 ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัตเิจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น  
3.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติ
เจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ  
3.3 กำรส่งเสรมิเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน  

4. พัฒนำระบบกำรบรหิำรงบประมำณดำ้นกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย  
ประจำปีที่มสีัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ  

4.1 ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตทีเ่พียงพอและเหมำะสม  
4.2 จดัทำแผนกำรปฏริูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติที่
เพียงพอและเหมำะสม  

5. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับ
ภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำรสนับสนุน
ทุนตั้งต้น  

5.1 กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
5.2 พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อตำ้นกำรทุจริตสำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน  

6. ประยุกต์นวัตกรรมในกำรกำกบัดูแลและควบคมุ
กำรดำเนินงำนตำมเจตจำนงทำงกำรเมืองของพรรค
กำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ  
 

6.1 ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยและกำรใช้งบประมำณต่อ
นโยบำยนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจดัให้มีกำรเลือกตั้ง  
6.2 จดัท ำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในแตล่ะโครงกำรที่พรรค
กำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน  
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4.4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ก ำหนดมำตรกำรสกัดกั้นกำรทจุริตเชิงนโยบำยบน
พื้นฐำนหลักธรรมำภิบำล  

1.1 ตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสยีงของพรรคกำรเมือง  
1.2 พัฒนำกระบวนกำรฉันทำมตใินกำรก่อตัวนโยบำย  
1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกีย่วข้องกับนโยบำย  
1.4 พัฒนำกรอบช้ีน ำกำรก ำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล  
1.5 พัฒนำเกณฑ์ช้ีวัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator (PRI)  
1.6 พัฒนำแนวปฏิบตัิในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำมรับผดิชอบต่อสังคม  
1.7 ก ำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

2. กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกดักั้นกำรทุจรติเชิง
นโยบำย (PolicyCycle Feedback)  

- บูรณำกำรและประมวลผลข้อมลูเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย  
 

3. กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรรำยงำนและ
ตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำยไปปฏิบตัิ  

กำรพัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรสง่เสริมภำคธุรกจิเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนให้เข้ำมำมสี่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบ  

4. ส่งเสริมใหม้ีกำรศึกษำวเิครำะห์ ติดตำม และ
ตรวจสอบกำรทุจรติเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 

4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจรติเชิงนโยบำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใสและไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. พัฒนำประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต  
 

1.1 พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่ใช้แก้ไขปัญหำกำรทุจรติในทุกระดับ  
1.2 พัฒนำระบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม  
1.3 เพิม่บทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกัน
กำรทุจริต  
1.4 ยกระดบักลไกกำรกำกับ ตดิตำม และประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต  

2. สรำ้งกลไกกำรป้องกันเพ่ือยับยัง้กำรทุจริต  
 

2.1 สร้ำงกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต  
2.2 น ำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏบิัติ  
2.3 ก ำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรนำข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติ  
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
3. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลด
ปัญหำกำรทุจริต  

 

3.1 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอนกำรใช้
ดุลยพินิจของเจ้ำหนำ้ที่รัฐ  
3.2 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปดิโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ 
และหำข้อมลูเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต (ก ำหนดเรื่องที่ประชำชนให้ควำมสนใจ)  

4. พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
 

4.1 พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.2 ก ำหนดแผนกำรตดิต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๕. พัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับ
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนำเกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน  
5.2 กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

6. สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลัก
บรรษัทภิบำล  

6.1 ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล  
6.2 สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนท่ีปฏิบัตติำม หลักธรรมำภบิำล  
6.3 ก ำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจรติอย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง  

7. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจรติ  
 

7.1 พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำม
เป็นมืออำชีพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
7.2 ขยำยผลองค์ควำมรูเ้ชิงสร้ำงสรรค์ในกำรป้องกันกำรทุจรติ  

8. กำรพัฒนำระบบและส่งเสรมิกำรดำเนินกำรตำม
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC)  
 

8.1 นโยบำยและแนวปฏบิัติเชิงปอ้งกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจรติ  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้รองรับกำรป้องกันกำรทุจริต  
8.3 สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ  
8.4 กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทุจริต  
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4.4.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตใหม้ี
ประสิทธิภำพ  
 

1.1 กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำม
รวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย  
1.2 กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน  

2. ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนีส้ิน  
 

2.1 พัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบกำรตดิตำมทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจรติ  
2.2 ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ินใหค้รอบคลมุถึงโอกำสในกำรทุจริต  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ  
 

3.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติให้มีควำมรวดเร็วยิ่งข้ึน  
3.2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรดำเนนิกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ  
3.3 กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast Track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
3.4 กำรเพิ่มบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกดั 

4. ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อกำรเปลีย่นแปลง
ของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและ
มำตรฐำนสำกล  
 

4.1 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรงุกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต  
4.2 กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรงุกฎหมำยเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสนธิสญัญำและมำตรฐำนสำกล  
4.3 กำรประเมินติดตำมกำรอนุวตัิกำรตำมสนธสิัญญำ เพื่อให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในกำรเสนอ
แก้ไขกฎหมำยและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
4.4 กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีตำมระดับควำมเสยีหำยควำมเร่งด่วน และสถติิกำรทุจริต  
4.5 กำรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศ  
4.6 กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือ
ทำงวินัยในควำมผิดเกีย่วกับกำรทจุริตหรือจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ีรฐั  
 

5. บูรณำกำรข้อมลูและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต  

5.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมลูประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำร
ทุจริต  
5.2 จดัตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ  
5.3 กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะหน่วยงำนประชำสังคมและ
หน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
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กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
6. กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรคุม้ครองพยำนและผู้
แจ้งเบำะแส(Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ใน
กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  

6.1 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำน (Witness) และผู้ให้เบำะแส 
(Whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
6.2 กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต  
6.3 กำรก ำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี  

7. พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำร
ของเจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
 

7.1 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีปรำบปรำมกำรทุจรติ (Non-training)  
7.2 กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำท่ีปรำบปรำมกำรทุจรติให้มีควำมรู้ ทักษะและขีดควำมสำมำรถที่เป็น
มำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต (Training)  
7.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยนเจำ้หน้ำท่ีปรำบปรำมกำรทุจริต  

8. กำรเปดิโปงผู้กระทำควำมผดิให้สำธำรณชน
รับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำกำรทุจรติ
เมื่อคดีถึงที่สุด 

กำรเปิดโปงกำรทุจรติอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำงในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจรติที่เข้ำถึง
กำรรับรู้ของสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง  
 

9. กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดีทุจรติ
ระหว่ำงประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพือ่รองรับกำรเพิ่มขึ้นของปรมิำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำม
กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไป  

4.4.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
1. ศึกษำ และกำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต(Corruption Perceptions Index :CPI) 
ของประเทศไทย  
 

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำมแตล่ะแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจดั
อันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)  
1.2 บรูณำกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทจุริตของประเทศ (CPI)  
1.3 ก ำกับ ตดิตำมกำรดำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions)  

2. บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจรติ (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย  

2.1 วิเครำะห์และเช่ือมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1-ยุทธศำสตร์ที ่5)  
เพื่อยกระดับดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจรติ (CPI) ของประเทศ  
2.2 ก ำกับ ตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์  
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ส่วนที่ ๕ 

 

รำยละเอียดแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  

   จังหวัดอ่ำงทอง 
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กลยุทธ ์
แนวทำงตำมกล

ยุทธ์ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ค่ำเป้ำหมำยระดับผลผลิต(หน่วยนับ) 
ผลลัพธ ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

  ๑. ประกำศเจตจ ำนง กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมสุจริต เรื่องนโยบำยคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส  

-เชิงปริมำณ  
จ ำนวนครั้งในกำร
ประกำศเจตจ ำนง 

๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง  ส้านักงานจังหวัด
อ่างทอง 

  ๒.โครงกำรยกย่องเชิดชเูกียรติบุคคลำกร
ทีมีควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำน  

เชิงคุณภำพ ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง  ส้านักงานจังหวดั
อ่างทอง 

  ๓.จัดท ำสือ่รณรงค์ส่งเสริมตอ่ต้ำนกำร
ทุจรติ  

เชิงปริมำณ  
ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับสื่อ  

๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง ๑ ครั ง  ส้านักงานจังหวดั
อ่างทอง 

  ๔.โครงกำร ฝกึอบรมหลักสตูร “กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธอีิเลก็ทรอนกิส์” 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใน
จังหวัดอ่ำงทอง  

เชิงปริมำณ  
จำนวนครั้งในกำรจัด
โครงกำรฝกึอบรม  

๒ ครั ง ๒ ครั ง ๒ ครั ง ๒ ครั ง ๒ ครั ง  ส้านักงานคลัง
จังหวัดอ่างทอง 

  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี แบบบูรณำ
กำรและป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริตใน
จังหวัดอ่ำงทอง 

       ส้านักงานคลัง
จังหวัดอ่างทอง 

  เสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้
บุคคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดที่ดนิของรฐั 

       ส้านักงานทีด่ิน
จังหวัดอ่างทอง 

  ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ ผูร้ับบริกำร
และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย อย่ำงเหมำะสม
และทนัทว่งท ี

       ส้านักงานทีด่ิน
จังหวัดอ่างทอง 

  ค่ำยพัฒนำคุณธรรม        ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง 

  ขยำยผลกำรพัฒนำหมู่บ้ำน เศรษฐกจิ
พอเพียง        สนง.พัฒนำชุมชน

จังหวัดอ่ำงทอง 

  รวมกลุ่มและสร้ำงเครอืข่ำยกำร 
พัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏี ใหม่ 
โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกจิพอเพียง 

       สนง.พัฒนำชุมชน
จังหวัดอ่ำงทอง 

  อ่ำงทองใสสะอำด ปรำศจำก  คอรัปชัน        สนง.จังหวัด
อ่ำงทอง 

  ปกป้อง เชดิชูธ ำรงไว้ซึ่ง สถำบันในกำร
เดินตำมรอยพระ ยุคลบำทและศกึษำดู
งำนโครงกำร อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

       อ ำเภอแสวงหำ 
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กลยุทธ ์
แนวทำงตำมกล

ยุทธ์ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

ค่ำเป้ำหมำยระดับผลผลิต(หน่วยนับ) 
ผลลัพธ ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

  พัฒนำอนัเนื่องมำจำก พระรำชด ำริ         สถำนีพัฒนำที่ดนิ
จังหวัดอ่ำงทอง 

  ส่งเสริมสนับสนนุศูนย์รวม ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้ำงขององคก์ร ปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอ ำเภอ  

       อบต.ชัยฤทธิ ์

  . อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิโครงกำร
คลินิคเกษตรเคลือ่นที่ฯ         สถำนีพัฒนำที่ดนิ

จังหวัดอ่ำงทอง 

  พิธีสดุดีคนดีศรีแผน่ดินถิ่นนรสิงห์ "พนั
ท้ำยนรสิงห์"         อบต.นรสิงห์ 

  โครงกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จังหวัดอ่ำงทองสุจรติโปร่งใส     1 ครั้ง 1 ครั้ง  สนง.ส่งเสริมกำร

ปกครองสว่น
ท้องถิ่นจังหวัด
อ่ำงทอง 

  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของบุคลำกร 
สนง.ส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่จังหวัด
อ่ำงทอง 

    1 ครั้ง 1 ครั้ง  สนง.ส่งเสริมกำร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นจังหวัด
อ่ำงทอง 

  กำรสร้ำงสังคมไมท่นตอ่กำรทุจรติสร้ำง
จิตส ำนกึและควำมตระหนกัแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร สภำ
ท้องถิ่น และข้ำรำชกำรประจ ำ 

    1 ครั้ง 1 ครั้ง  เทศบำลเมือง
อ่ำงทอง 

  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัแก่
ประชำชนทกุภำคส่วนในทอ้งถิน่ 
- กำรป้องกนักำรทุจริตขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หน้ำบ้ำนน่ำมอง 
-กิจกรรมอบรม 

    1 ครั้ง 1 ครั้ง  เทศบำลเมือง
อ่ำงทอง 

  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัแก่
เด็กเยำวชนโครงกำรส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและวิถีไทย 

    11 
กิจกรรม 

11
กิจกรรม  เทศบำลเมือง

อ่ำงทอง 

  ค่ำยคุณะรรม จริยธรรม โรงรียนรักษำศิล
ห้ำครอบครัว     12 

กิจกรรม 
12 
กิจกรรม  เทศบำลเมือง

อ่ำงทอง 

  โครงกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
บริหำรกจิกำรขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    1 ครั้ง 1 ครั้ง  เทศบำลเมือง
อ่ำงทอง 
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