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ร่าง 

แผนป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ของจังหวัดเชียงใหม ่
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ส่วนที่ 1  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ 
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1.1 โครงสร้างภารกิจและการแบง่งานภายในของจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงสรา้งการบรหิารงานของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ผังการมอบอ านาจจงัหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 

ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ 
  2.2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 สถาบนัการศึกษาให้การสนบัสนุนการปลูกจิตส านึกกับเยาวชน           
ทุกระดับชัน้ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  

W1 ระบบอุปถัมภ์ ยังอยู่ในวิถชีีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

S2 ผู้บริหารของจังหวัดทุกระดับให้ความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

W2 ขาดการบูรณาการ การประสานงาน ท าให้มีการท างานซ้ าซ้อนเกิดความล่าชา้ 

S3 ทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความร่วมมือ W3 ข้าราชการโยกยา้ยบ่อย (รวมถึงผู้บริหาร)  ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง
ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงาน 

S4 มีการท า MOU ภายในจังหวัด ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการต่างๆ ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

W4 ภาคประชาสังคมขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท าหนา้ทีป่้องกัน และการเฝ้า
ระวัง 

S5 มสี านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) 
ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต   

W5 ข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎ กฎหมายที่ออกมาใหม่ 

S6 มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส   W6 ระบบราชการ/ระบบการท างาน และวัฒนธรรมองค์กรท าให้มีส่วนเอื้อในการทุจริต 
S7 ความเข้มแข็งของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดในการรับเร่ือง และแก้ไขปัญหา

เร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
W7 เงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของข้าราชการที่อยู่ท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลง 
S8 เครือข่ายศาสนาในจงัหวัดเข้มแข็ง W8 เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนขาดจติส านึกในสาธารณะสมบัติของชาติ 
S9 ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางที่มีมาตรฐาน  W9 ขาดฐานข้อมูลดา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ  ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

น าไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหาขาดประสิทธิภาพ 
S10 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีหลักในการตรวจสอบเงิน

งบประมาณที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบ 
W10 ความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย จึงท าให้ ละเลย  ละเวน้ ในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ 
S11 มีส านักงานตรวจเงนิแผน่ดินตัง้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กร 

สตง.มีความเข้มแข็ง 
W11 การตรวจสอบการทุจริตของหนว่ยงาน  ไม่เปน็มาตรฐานเดียวกนั  

S12 อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปน็ตัวกลางการให้
ข้อมูลข่าวสาร และช่วยตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

W12 กระบวนการท างาน ตลอดจนการพิจารณาคดทีี่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตล่าช้า 

S13 ภาคการเมืองให้ความร่วมมือ W13 ข้าราชการขาดจติส านึกในการปฏิบัติหนา้ที่เป็นขา้ราชการที่ดี  



7 
 

2.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

O1 นโยบาย คสช. และนโยบายรฐับาล ให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนจังหวัดในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

T1 งบประมาณในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เพียงพอ 

O2 มียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความชัดเจน ในการด าเนินงาน 

T2 ค่านิยมในทางที่ผิดยังมีอยู่ เช่น สังคมไทยยอมรับคนที่มีฐานะ มากกว่า
คุณธรรม จริยธรรม 

O3 หน่วยงานส่วนกลางให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

T3 ยังมีการทุจริตในเชิงนโยบาย ประชาชนยอมรับได้กับการทุจริต หากตัวเอง
ได้ประโยชน์ด้วย 

O4 กฎหมายมีความชัดเจน มีบทลงโทษที่ชัดเจน  เช่น ระบบการ
ร้องเรียน เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ร้อง   

T4 สถานการณ์ความมั่นคงทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอน ท าให้นโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขับเคลื่อนอย่างไม่ต่อเนื่อง 

O5 สังคมโลก ให้ความส าคัญในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  T5 สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาปากท้องของประชาชนมีส่วนเอ้ือให้เกิดการทุจริต 

O6 สื่อมวลชนท้องถิ่น ให้ความสนใจ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทุจริต T6 ระบบราชการยังเป็นระบบอุปถัมภ์ 
O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้ทุกประเทศให้ความส าคัญในเรื่อง

ของการแสดงความโปร่งใส 

T7 ความเหลื่อมล้ าของระบบราชการ (เงินเดือน และค่าตอบแทน) 

O8 การมีหลักสูตรทางการศึกษาในการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในทุกระดับ และทุกสถานศึกษา 

T8 สภาพสังคมมีความเหลื่อมล้ า 

O9 เครือข่ายองค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็งและ
ให้ความสนใจกับการทุจริต 

T9 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความเห็นต่างด้านความคิดในเชิงทาง
การเมือง 

O10 มีพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 

T10 ระบบการปกครองของไทย ยังไม่เป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริงท าให้เกิด
ปัญหาการยอมรับของนานาชาติ 

O11 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของส านักผู้ตรวจเงินแผ่นดิน T11 ภาคเอกชนและประชาชนบางส่วน ยังขาดจิตส านึกที่ดี 
O12 มีสื่อท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

T12 ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม 

O13 สังคม (ประชาชน) ให้ความสนใจในเรื่องปัญหาการทุจริต T13 ระเบียบราชการ ระเบียบกฎหมาย ยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน และการขาดแคลนบุคลากร 
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โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

  T14 การเมืองเข้ามาแทรกแซงในหน่วยงานราชการ 

  T15 ขาดการสร้าง/เสริม หลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรักชาติ  

  T16 ภายในส่วนราชการระบบประเมินความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน 
หรือ เลื่อนต าแหน่ง ยังไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  T17 นักการเมือง ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น มีบทบาทในการท างาน และตัดสินใจ
ของหน่วยงานภาครัฐ 

  T18 การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้มาตรฐาน ระหว่างราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
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ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง     
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือ  การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ด ีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง  

                     แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา2  

             รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม  11 ด้าน โดยด้านที่
เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 

                  นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ     

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส  มิให้เจ้าหน้าที่

                                                           
1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
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หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน เป็นส าคัญ  

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย  ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก  การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว    
(One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน  ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการ
ประเมิน ต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ3   

                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุข
แก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
        ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
        ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม 
ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
               ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 
2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
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3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)4 

 วิสัยทัศน์   “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
         ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

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

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร ์

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ 
“ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง 

                                                           
4 https://www.nacc.go.th ส านกังานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

https://www.nacc.go.th/
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มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  
จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษ
ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้น
เป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมื องของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน     
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยคว ามโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจั ยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใส  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)      
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอา ศัยทั้งการก าหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
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มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และ
ผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง        
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ  เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
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3.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี   

(พ.ศ. 2560 - 2564) ของจังหวัดเชียงใหม่ 



21 
 

4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

จังหวัดเชียงใหม่ อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม     
การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน 
การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น อ านาจหน้าที่ของจังหวัดเชียงใหม่
หรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลใน
เชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” 
ทั่วประเทศ 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส5เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้ วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่            
ถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
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  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเ อกชน ภาคประชาสังคม และ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
  5. กรณีพบการทจุริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
4.2 เป้าหมายหลักส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  
ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่ อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และ               
จัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการกระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความ
ร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
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4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 

3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
 

3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่  

4.4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 

1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.4.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
 

1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ   
ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
 

1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้ เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน        
การทุจริต 
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4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
 

1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
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5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1.ส่งเสรมิให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

 -เชิงปริมาณ 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
-เชิงคุณภาพ 

 

1.2 การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

 -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

2.2 พัฒนาระบบ
และจัดการองค์
ความรู้การป้องกัน            
การทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ

3.1 สร้างชุมชนเฝ้า
ระวัง ต่อต้านทุจรติ    

 
 
 

-เชิงปริมาณ 
 
 

     -เชิงปริมาณ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 

-เชิงคุณภาพ -เชิงคุณภาพ 

 3.2 สรา้งความตื่นตัว
ในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดนั
ให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social 
Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 3.3 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
 

 -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้งกับนโยบาย 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 1.2 พัฒนากรอบ
ช้ีน าการก าหนด
นโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 1.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการยอมรับ
นโยบายที่ผดิพลาด
และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 1.4 ก าหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 

-เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

2 ส่งเสริมใหม้ี
การศึกษา วิเคราะห์ 

2.1เผยแพร่องค์
ความรู้ในการด าเนิน

 -เชิงปริมาณ 
 

     -เชิงปริมาณ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายอย่าง
โปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
-เชิงคุณภาพ 

 
-เชิงคุณภาพ 

 
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทจุริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการ
เชิงรุกที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแตล่ะระดับ 

 -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 1.2 พัฒนาระบบ
การท างานแบบ
บูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

2. ป 1.3 เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 
 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

3.  1.4 พัฒนากลไกการ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 
 

 
 

-เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 
 

 -เชิงปริมาณ 
 
-เชงิคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 2.2 ก าหนดกลไก
การติดตามและ
ประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัต ิ

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

3. พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

รัฐวสิาหกิจ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้       
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (ก าหนด
เรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ) 

 
 

-เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

รัฐวสิาหกิจ 

4. พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

รัฐวสิาหกิจ 

5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 

 5.2 ต่อยอด ขยายผล 
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ ส าหรบั
การป้องกันการ
ทุจริต 
 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 

 
5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

 1.2 การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 

 -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

     -เชิงปริมาณ 
 
 
-เชิงคุณภาพ 

 

 

 
........................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 6 

กรอบการน าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 


