แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลนครตรัง

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง

คานา
การทุจริตเป็น ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งยังฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจถึงวิถีดาเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครตรังขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรังให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการ
ถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดตรัง

หน้า
1

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครตรัง

15

-๑-

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดตรัง
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สั ง คมมิ ติ ใ หม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่ว นรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่ว นมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ อัน จะนามาสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน
กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาค
ส่ว นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กลยุทธ์ ที่ ๑ ปรั บ ฐานความคิดทุกช่ว งวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้ ส ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร บทเรี ยน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2. การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ ที่ ๔ เสริ มพลั งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชน (Community) และบูร ณาการทุกภาคส่ ว นเพื่ อต่อต้า น
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้ งในสังคมไทยในห้ วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุ กฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
จะเห็น ได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรียกร้องที่ส อดคล้ องร่ว มกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้า น
การทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหา
ความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทาง
การเมืองของประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิช อบไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จจุ บั น ก็ ต อบรับ ต่ อ เจตจานงทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคาปรารภอันเป็ นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการ
จัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต
ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อย เป็นเพราะผู้นาไม่นาพาหรือไม่นับถือยาเกรง
กฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐ ธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตาม
อาเภอใจ
ดังนั้ น เพื่อเป็ นการสนองตอบต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่ว แน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจ ริ ตไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ องเป็ นหนึ่ งเดีย วกัน โดยเป็ นยุท ธศาสตร์ที่ มุ่ง เน้ นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้ างสั งคมไทยให้ มุ่งสู่ สั งคมที่มีค่านิ ย มร่ ว ม ในการต่ อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อย
ในท้ายที่สุด

-๔-

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้พรรคการเมืองจัดทาเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
2. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบั ติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ ที่ ๔ พัฒ นาระบบการบริห ารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม
กลยุ ท ธ์ ที่ ๕ ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กองทุ น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ส าหรั บ ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรั ฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดาเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตัง้
2. จั ดท าระบบฐานข้ อมูล แนวทาง/มาตรการในการป้ องกั นการทุ จริต ในแต่ล ะโครงการที่พ รรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน

-๕-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชน์ หรือ การเอื้อประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการ
เสนอโครงการ หรื อ การดาเนิ นโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์
จากการดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าว
เป็ น ปั ญ หาที่พบมากขึ้น ในปั จ จุ บั น ก่อ ให้ เกิด ผลเสี ย ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศอย่ า ง
มหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้า
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่
โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้ เห็นว่าโครงการพัฒ นาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็น
เครื่ อ งมือ ในการทุ จ ริ ต ได้ต ลอดเวลา แต่การทุจ ริตเชิงนโยบายก็ มักจะเกิ ดขึ้น ในขั้ นการกาหนดโครงการ
ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็น
รู ป ธรรม ที่ ผ่ า นมามี ห ลายองค์ ก รอิ ส ระและหลายหน่ ว ยงานพยายามหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกาหนดให้มีอานาจยับยั้งโครงการที่อาจ
นาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึง ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการ
ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
กาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณ
เข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ
เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. การกาหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย

-๖-

10. การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ
ไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

-๗-

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กาหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

-๘-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุ ทธศาสตร์ การปฏิรู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้ น
การปรั บปรุงและพัฒ นากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดาเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกาหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่ งจะท าให้ ล ดการด าเนิ น งาน ที่ ล่ า ช้ า และซ้ าซ้ อ น การคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ ง เบาะแสในคดี ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทาการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับ ปรุ งและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) ด้วย ซึ่งใน
การปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น การโดยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุ จ ริ ต และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไกต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะท าให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด ความตระหนัก และเกรงกลัว ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมี
อัตราลดลงได้ในที่สุด
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

-๙-

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติ ดตามการอนุ วัติการตามสนธิสั ญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีตามระดับความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รสื่ อ มวลชน สื่ อ สาธารณะ หน่ ว ยงานประชาสั ง คมและ
หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ เอกชน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และข่ า วกรองประกอบการปราบปรามการทุ จ ริ ต (เชื่ อ มโยงกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความ
น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกาหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี

- ๑๐ -

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non - Training)
2. การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ป ราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และขี ด ความสามารถ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทา
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คาอธิบาย
ยุท ธศาสตร์ย กระดับ คะแนนดัช นีก ารรับ รู้เ รื่อ งการทุจ ริต ของประเทศไทย เป็น ยุท ธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด
กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกากับ ติดตามการดาเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)

- ๑๑ -

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถดาเนินการได้ ในระยะแรกกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้
รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง
และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้ง
จะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา
เช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์ กรต่างๆมา
เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.3 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ในการดู แลความปลอดภัย ให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

- ๑๒ -

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทา
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้ เป็นไปตามบทบั ญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ดาเนิน การ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็ นพัน ธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3
ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด” ทั่วประเทศ
1.6 มาตรการ “จังหวัดตรัง ใสสะอาด”
1. ให้หน่วยงานของรัฐ / ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
2. มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. มีการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
4. มีการกากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล
5. ให้ดาเนินการทางวินัยกับผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปราบการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มาตรการ
มหาดไทยใสสะอาด จังหวัดตรัง ใสสะอาด

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

1. ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

1. ให้หน่วยงานของรัฐ/ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการปฏิบัตริ าชการ
4. มีการกากับดูแลองค์กรที่ดีตาม
หลักธรรมธิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทา
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่
รวดเร็ว
10.6 ให้ผรู้ ับบริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ
และเปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ข้อ 3.การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3. สนับสนุนให้มี
จังหวัดใสสะอาด
อาเภอใสสะอาด
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด

3. มีการป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง
5. ให้ดาเนินการทางวินัยกับ
ผู้กระทากาทุจริตอย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ เพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริต และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช.

2. ป้องกันปราบ
ปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น

2. มีการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและเข้มข้น

- ๑๓ -

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

- ๑๔ -

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครตรัง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการในด้านการป้องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เทศบาลนครตรัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

รวม

100,000

100,000

โครงการจัดกิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

ครั้ง/ปี

1

-

2

โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
นครตรัง

80

-

3

โครงการจัดทาวารสารชุมชน

2

-

ครั้ง

ผลลัพธ์

จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมฯ

นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม
การปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคม ไทยในอนคต

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของความพึง ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น
พอใจของผู้ได้รับ
และมีแรงกระตุน้ เพื่อมีส่วนร่วม
เอกสาร
ในการพัฒนาเทศบาลมากขึ้น
200,000

200,000 จานวนครั้งที่จัดทา ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้นและ
ต่อปี
มีแรงกระตุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลมากขึ้น

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
สานัก
การศึกษา

- ๑๕ -

1

ตัวชี้วัด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

/

/

/

/

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่
4

5

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

100

-

-

100

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ไม่ใช้
ร้อยละของช่องทาง ประชาชนมีระดับจิตสานึกในการ
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ที่ รักษาประโยชน์สาธารณะ และมี
ใช้เผยแพร่ข้อมูล
จิตสานึกยึดมั่นหลักคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

ไม่ใช้
ร้อยละของช่องทาง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ใช้เผยแพร่ข้อมูล
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทราบถึง
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถ
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของ
เทศบาลได้

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

รวม

- ๑๖ -

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใสผ่านทางเว็บไซต์,
บอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่
1

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการนครตรังเมืองแห่ง
ความจงรักภักดี

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

ร้อยละ

80

-

ผลลัพธ์

รวม

3,000,000 3,000,000 ร้อยละของความ ประชาชนตลอดจนหน่วยงาน

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

พึงพอใจของผู้เข้า ของรัฐและเอกชนได้นาแนว
ร่วมโครงการ
ทางตามพระราชดาริไปใช้เป็น
แบบอย่างในการทางานและ
การดาเนินชีวิต
80

-

-

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ที่ผ่านการประเมิน
ความรู้

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครตรัง หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการและดาเนินชีวิต

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ๑๗ -

กิจกรรมการสร้างจิตสานึกและ ร้อยละ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบปกติ

ตัวชี้วัด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

บูรณาการ

งบปกติ

กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ ร้อยละ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล

80

-

-

4 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ร้อยละ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

100

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ปลูกจิตสานึกให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
ตรัง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนใน
เขตเทศบาลนครตรัง ในการยึด
หลักคุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็ก
ศึกษา และศูนย์
เล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง
พัฒนาเด็กเล็กใน สามารถสร้างชิ้นงานเป็น
สังกัดเทศบาลนคร นวัตกรรมจากการจัดการเรียน
ตรัง สามารถบูรณา การสอนตามหลักปรัชญาของ
การหลักสูตรการ เศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง 10 แห่ง
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

/

/

/

/

สานัก
การศึกษา

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ที่ผ่านการประเมิน
ความรู้

2,000,000 2,000,000 ร้อยละของสถาน

- ๑๘ -

ปริมาณ
งาน

3

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีไทย

ร้อยละ

80

-

150,000

150,000 ร้อยละของความพึง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
พอใจของผู้เข้าร่วม ในหน้าที่ของพลเมืองดีวิถี
โครงการ
ประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนด้วยความรับผิด
ชอบต่อตนเองต่อสังคมสอดคล้อง
กับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น

/

/

สานัก
ปลัด
เทศบาล

2

โครงการนักข่าวชุมชน

ร้อยละ

100

-

300,000

300,000 ร้อยละของจานวน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ชุมชนที่เข้าร่วม ข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว และมีโอกาสเข้ามา
โครงการ
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

3

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ร้อยละ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ตรัง

60

-

200,000

200,000 ร้อยละของกลุม่ เป้า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
หมายตามสัดส่วน การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง
การประชุม

ประชาคมฯ

/

/

- ๑๙ -

1

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

4

โครงการนครตรังประสานใจ
ร่วมคิดร่วมคุย

ร้อยละ

80

-

200,000

200,000 ร้อยละความพึง

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วน
พอใจของผู้เข้าร่วม ร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ประชุมเวที
พัฒนา
สาธารณะ

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

5

โครงการแผนแม่บทชุมชน
พึ่งตนเอง

ร้อยละ

100

-

200,000

200,000 ร้อยละของจานวน ทาให้ข้อมูลจากชุมชนที่ร่วมกัน

/

/

/

/

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
- ๒๐ -

ชุมชนทั้งหมดทีเ่ ข้า คิดสามารถบรรจุเข้า
ร่วมจัดทาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
แม่บทชุมชน
เทศบาลนครตรัง
พึ่งตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินงานของเทศบาล

/

/

/

/

/

/

รวม

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

โครงการจัดทารายงานประจาปี

ร้อยละ

100

-

200,000

2

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ผ่านทาง website , facebook

100

-

-

ไม่ใช้
ร้อยละของช่องทาง ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการ
ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล บริหารงานของเทศบาลนครตรัง

3

กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/
ร้อยละ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบป้องกันการ
ทุจริต
โครงการจัดอบรม/ประชุม/
ร้อยละ
สัมมนา/เสวนาย่อยประชาชนพบ
ผู้บริหาร
กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุม ร้อยละ
ภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

80

-

-

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต และเกิดความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

/

/

/

/

80

-

/

/

/

/

100

-

ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบาย
ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นปัญหาความต้องการ
บุคลากรของเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

/

/

/

5

ไม่ใช้
ร้อยละของความ
งบประมาณ พึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมสังเกต
การณ์
1,500,000 1,500,000 ร้อยละของจานวน
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่ใช้
ร้อยละของหน่วยงาน
งบประมาณ ของเทศบาลนครตรัง
มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน มีการ
ติดตาม ประเมิน
รายงานผล และ
ปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

- ๒๑ -

1

4

200,000 ร้อยละของกลุ่ม
เป้าหมายได้รับ
เอกสาร

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้
ร้อยละ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากร
ของเทศบาล

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

100

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวนช่องทางที่ บุคลากรของเทศบาลมีความรู้
งบประมาณ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

/

/

/

/

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาองค์กรชุมชนคณะกรรมการ
บริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

- ๒๒ -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ร้อยละ

80

-

600,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

600,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ผู้นาชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
และทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ ของตนเองในการเป็นแกนนาขับ
ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ เคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

/

/

/

/

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตนเองและมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
2 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการงานบริการด้าน
ต่างๆของเทศบาลนครตรัง

เล่ม

1

-

20,000

20,000

เทศบาลนครตรังมีรายงานผล
การสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานบริการด้าน
ต่างๆ

สามารถนาผลการสารวจความพึง
พอใจในการรับการบริการ เพื่อนา ไป
พัฒนาและปรับปรุงงานบริการด้าน
ต่างๆของเทศบาลนครตรัง

/

/

สานัก
ปลัด
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่
1

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้
บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เช่น การทาตัวเป็นแบบ
อย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ปรึกษา/คณะทางาน การเปิด
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนเป็นต้น

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ร้อยละ

80

-

-

กิจกรรมการจัดทารายงานผล ร้อยละ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน ผู้บริหารมีบทบาทในการ
งบประมาณ การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมป้องกันเพื่อยับยั้ง

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตในองค์กร
และปราบปรามการ
ทุจริตของผู้บริหาร

100

-

-

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/

มีการขับเคลื่อนการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการ
มาตรการทีไ่ ด้รับการ ป้องกันและปราบปรามการ
ดาเนินการติดตาม ทุจริตให้บรรลุวตั ถุประสงค์

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ๒๓ -

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน
ทางด้านกฎหมาย

ร้อยละ

100

-

-

2

กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
สานักงาน

ร้อยละ

100

-

-

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ วารสารเทศบาลนคร
ตรัง (นางฟ้าสาร) ที่
มีบทความทาง
กฎหมายลงเผยแพร่
ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ ครั้งในการเผยแพร่

ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษา
เรียนรู้กฎหมายด้านต่างๆมาก
ยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
ประกาศการจัดซื้อ เทศบาลนครตรังครบทุกครั้ง

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

/

/

/

/

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

จัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website,
facebook, line , บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

ร้อยละ

100

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

ไม่ใช้
ร้อยละของช่องทาง ประชาชนเกิดความรู้ความ
งบประมาณ การสื่อสารที่สามารถ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
เผยแพร่ข้อมูลได้
และปราบปรามการทุจริต
และเกิดจิตสานึกและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

- ๒๔ -

1

ตัวชี้วัด

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย
นับ

โครงการรวมพลังสร้างนครตรัง ร้อยละ
สีขาว

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

80

-

100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

/

/

/

/

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

- ๒๕ -

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง
มีจิตสานึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรม เรื่อง ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีพฤติกรรมและ
วิธีการทางานที่สุจริต
โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ตรังมีสว่ นร่วมในการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต อันนาไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริมาณ
งาน

บูรณาการ

งบปกติ

กิจกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์
วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

มาตร
ฐาน

1

-

-

2

กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ

100

-

-

3

กิจกรรมการจัดการและแจ้งผล วันทา
การ
ข้อร้องเรียน

15

-

-

รวม

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ

ไม่ใช้
การดาเนินงานจัด
งบประมาณ การข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์เทศบาลนครตรัง
มีขั้นตอน/กระบวน
การ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ไม่ใช้
ร้อยละของจานวน
งบประมาณ ช่องทางที่ประชาชน
สามารถร้องเรียนได้

การปฏิบัติตามข้อกาหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ

/

/

/

/

สานัก
ปลัด
เทศบาล

ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ต้อง
การร้องเรียนมีตัวเลือก
หลายช่องทางและมีความ
สะดวกในการร้องเรียน

/

/

/

/

สานัก
ปลัด
เทศบาล

ไม่ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ตรวจสอบเรือ่ งร้อง
เรียน/ร้องทุกข์และ
พิจารณาส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งไปยังผู้ร้องเรียน

การดาเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด

/

/

/

/

สานัก
ปลัด
เทศบาล

- ๒๖ -

1

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ
(บาท)

