แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
เทศบาลเมืองกระบี่ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองกระบี่

1.1 โครงสร้างเทศบาลเมืองกระบี่

1.2 อานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระบี่
- ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) มารตรา 53 และ 54
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบ้ารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังการก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้าสะอาด หรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบ้ารุงสถานที่ท้าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบ้ารุงทางระบายน้า
13. ให้มีและบ้ารุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการด้าเนินโรงรับจ้าน้าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
- ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
1. การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่าจอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การก้าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลียงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกรมอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลเมืองกระบี่

2.1 การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองกระบี่
สถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองกระบี่ ปี 2559

ลาดับที่
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยงาน
ภาพรวม
ส้านักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม

จานวนบุคลากร
(ราย)
302
55
100
29
63
11
32
12

จานวนผู้ถูกร้องเรียน
(ราย)
-

คิดเป็นร้อยละของ
ผู้ถูกร้องเรียน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จากข้อมูลการร้องเรียนกับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองกระบี่ พบว่า ในภาพรวมของเทศบาลเมืองกระบี่ มี
จ้านวนบุคลากรทังสิน 302 ราย ไม่มผี ู้ถูกร้องเรียน คิดเป็นร้อยละของผู้ถูกร้องเรียนได้ 0.00

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองกระบี่
2.2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ผู้บริหาร เทศบาลเมืองกระบี่ มีนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจัง และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด
องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่าย
การบริหารงานครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

อัตรากาลังบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจ

มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือกาหนดบทบาททิศ
ทางการขับเคลื่อน
มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ
มีการจัดทา MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้
องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ (Video Conference
System)
มีการยึดถือค่านิยมกระทรวงมหาดไทย “บาบัดทุกข์
บารุงสุข”ตลอดจนการทางานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน

การทางานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ
ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การดาเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผู้กระทาความผิด
ล่าช้า ทาให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด
การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคม ไม่มี
ประสิทธิภาพ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม

การประสานและบูรณาการในการดาเนินงานและจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
เท่าที่ควร ขาดความชัดเจนในการ บูรณาการร่วมกัน

ระบบฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การนา
เทคโนโลยีมาใช้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ

2.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต
แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี
มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริต
มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้
รวดเร็ว
นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้าง
ความโปร่งใส
สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่
เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดาเนินคดีที่รวดเร็ว
ขึ้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชน
มีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย
หลักคาสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วย
สร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ดี
ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกัน
ปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
การนาเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง
กระแสโลก องค์กรระดับนานาชาติมีการตื่นตัว

อุปสรรค (Threats)
ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง
การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการดาเนินธุรกิจของ
เอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย
ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิด
เป็นภาวะ
จายอมและเพิกเฉย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการ
ทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ
ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออานวยความสะดวก
ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของผู้กระทาความผิด
โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้าสูง
ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้ดาเนินการ
ส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก

ส่วนที่ 3

กรอบแนวคิดการจัดทาแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม
มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชีวัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมดเพิ่มขึน
ตัวชีวัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส
ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริ ต และยุติธรรม รวมทังสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสั งคมไทย ให้ครอบคลุม ภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทังเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการ
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาลและการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขันตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด้าเนินการที่
รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ้านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงาน
ให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน เป็นส้าคัญ
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการเชิงรุกทังใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์จ ากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตังตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง
ไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมใน
การท้างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้ าที่ของรั ฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซือ จัดจ้าง การ
อนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทังของภาครัฐและประชาชน
ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนีเป็นวาระส้าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทังจะเร่งรัดการด้าเนินการต่อผู้ กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบทังในด้านวินัยและคดี
รวมทัง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
ทังจะน้ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซือจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
โดยมิ ชอบ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ การมี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง หรื อ ทั บ ซ้ อ น ซึ่ ง ได้ มี ค้ า วิ นิ จ ฉั ย ขององค์ ก รต่ า ง ๆ
เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตังขึนเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด้าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
3.4 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค้าสั่งดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก้าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท้าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหั วหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก้ากับดูแล การด้าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด้าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ ส้ านั กงานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในภาครัฐ ด้า เนิ น การแสวงหา
รวบรวม และด้าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทังติดตาม เร่งรัดผลการด้าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อม
ทังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”

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

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่
สูงขึน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด้าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญในกระบวนการ
การปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตังแต่
ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด้าเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ท้าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ค วามเป็นพลเมือ งที่ดี มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” สถานการณ์ความขัดแย้งใน
สั งคมไทยในห้ ว งระยะกว่าทศวรรษที่ผ่ านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุ มนุมประท้ว งของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกัน
ประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนันเป็นเสมือนศูนย์กลาง
ของปัญหาความขัดแย้ งทังมวลของสั งคมไทยในห้ว งเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่ านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ้านง ทาง

การเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจ้านงทางการเมืองอัน แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนันเพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน้าเจนจ้านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจ ริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่
พบมากขึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตังแต่ขันตอนการ
ก้าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ้านาจอย่างไม่โปรงใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้ก้าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบายโดยการก้าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตังแต่เริ่มขันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขันการก้าหนด
นโยบาย (Policy Formulation)
ขั นตั ด สิ น ใจนโยบาย ( Policy Decision) ขั นการน้ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ( Policy
Implementation) ขันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 “พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ”ยุ ท ธศาสตร์ นี มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนเพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือท้าให้การทุจริตเกิดยากขึนหรือไม่เกิดขึน โดยอาศัยทังการก้าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการ
ปราบปรามการทุจริตทังระบบ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตดั ง กล่ าวจะมุ่ งเน้ นการด้ าเนิ น การโดยการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการตราเป็ นกฎหมาย
(Legislation) การบั งคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิ นคดีและลงโทษผู้ กระท้าผิ ด (Judiciary) การบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยใน
การพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ซึ่งยุทธศาสตร์นีจะท้าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด้าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท้าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท้าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 “ยกระดั บคะแนนดัชนีการรั บรู้ การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย” เป็นการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส้ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล
และเร่งรัด ก้ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท้างาน รวมไปถึง
การบูรณาการการท้างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

3.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงาน
วิสัยทัศน์ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่
“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองสะอาด หรือ Clean city เน้นความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและจิตใจสะอาด สงบ ปราศจากการกระทาความชั่ว โดยไม่ให้มีพฤติกรรมการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือการคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลุกจิตสานึก และสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน เห็นว่าประชาชนมีความสาคัญในการพัฒนาบ้านเมือง และมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของผู้บริหารที่
เลือกตั้งเข้ามา โดยเทศบาลจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมบทบาทองค์กรภาคประชาชนในรูปเข้าไปเป็นคณะกรรมการการเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัคร การเข้ารับการฝึกอบรม การรายงาน การร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมประชุมตามกลไกที่มีอยาเพื่อช่วยกัน
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4
กร

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ของเทศบาลเมืองกระบี่

4.1 หลักการความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
อ้านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย
การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก้าหนดให้เป็น อ้านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส้าคัญกับ
การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และให้น้ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด้าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยได้น้ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค้าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด้าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมี
การด้าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลั กธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด”
และ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก้าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส้าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กั บกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน้าหน่วยงานให้ด้าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจ ริ ต เพื่อให้ บรรลุ เจตนารมณ์ ดังกล่ าว จึงก้าหนดแนวทางให้ ส่ ว นราชการในสังกัด
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการด้าเนินการ ดังนี
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด้าเนินชีวิต
3. ด้าเนินการจัดซือ จัดจ้าง ส่งเสริมการด้าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขันตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน
การด้าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด้ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะด้าเนินการสอบสวนและลงโทษขันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

4.2 เป้าหมายเทศบาลเมืองกระบี่
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองกระบี่ รวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ _และแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ
2) เครื่องมือ มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ กิจกรรม มาตรการที่สนับ สนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองกระบี่ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ้านาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลเมืองกระบี่มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
4.3 วัตถุประสงค์เทศบาลเมืองกระบี่
1) เพื่อยกระดับเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่
2) เพื่อยกระดับจิตส้านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขอเทศบาลเมืองกระบี่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองกระบี่

4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนาจิตส้านึกสาธารณะ
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 2.1 น้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อม
ต้านทุจริต
เกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2.2 พัฒ นาระบบและจัด การองค์ ความรู้ การป้ อ งกั น การ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ 3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัว ในการแสดงออกต่ อเหตุก ารณ์ ท าง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และ
ทางกฎหมาย บนพืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกันการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชีน้าการก้าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 ก้าหนดมาตรการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและการใช้จ่ าย
งบประมาณ

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด้าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไร้การทุจริตให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการท้ างานแบบบู รณาการระหว่ างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 พั ฒ นากลไกการก้ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยังการทุจริต
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยังการทุจริต
2.2 ก้ า หนดกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลการน้ า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหา 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในระบบ
การทุจริต
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขันตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต (ก้าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4.1 พัฒนาและยกระดับรู ปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส้าหรับการ
ป้องกัน
การทุจริต

4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน

ส่วนที่ 5
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)

