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ค าน า 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นตามกรอบ การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดเลย 
 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญ ส่วนที่ 
2 กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใช้งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 จังหวัดเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดเลย ในการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป 
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 นโยบายส าคัญ  
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเลยมีความสอดคล้อง
กับ นโยบายที่ส าคัญ ดังนี้  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์  
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 พันธกิจ  
 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 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 ในระดับท่ีสูงขึ้น  
 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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 ยุทธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
ค าอธิบาย  
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่ม
ต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย ์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทาหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มจีิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะนามา สู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและ
เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปรง่ใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จด้านการปอ้งกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับ การด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาค
ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้ 
 กลยุทธ์ที ่๑ ปรับฐานความคดิทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ  
2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสรมิให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรยีนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวยั  
3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
5. การเสรมิบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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 กลยุทธ์ที ่3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการปอ้งกันการทุจรติตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปอ้งกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที ่๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
2. สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
ค าอธิบาย  
            จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน
ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน  โดยปรากฏท้ังในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่การสร้าง
สังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผ่านมามิได้มี
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เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวาง
กลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการ
ปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาให้ด ารง
อยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อัน
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการ
ปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายท่ีสุด  
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ก าหนดกลยุทธ ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้ 
 กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดารงต าแหน่งทางการเมือง  
2. ก าหนดใหพ้รรคการเมืองจดัท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  
 กลยุทธ์ที ่๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ  
1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
 กลยุทธ์ที ่๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น  
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน  
 กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ศึกษาวิเคราะหแ์นวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน  
 กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  
แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
ค าอธิบาย  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการ
ใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ 
และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศอย่างมหาศาล 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดนโยบายของพรรค
การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่
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การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็น
รูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง  ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
ก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย  
4. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)  
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่าง
ภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการ
ทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากท่ีสุด เป็นต้น)  
8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  



๘ 

 
 

 

11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  
12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
13. บรูณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  
 กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก”  
ค าอธิบาย  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท า
ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ  
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2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต  
4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต  
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความ
สนใจ)  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
2. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทาง การยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง  
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ  
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ที ่5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ค าอธิบาย  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีท่ีรวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการ
ปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริต เพ่ือตรากฎหมายป้องกันการ
ทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้า และซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะ มีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิน
คดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ เกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน  
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล  
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)  
5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)  
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต  
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แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)  
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต  
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบ การปราบปรามการ
ทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)  
กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี  
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)  
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)  
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  
กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”  
ค าอธิบาย  
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
2. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย  
แนวทางตามกลยุทธ์  
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 –ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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1.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้  
 นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
บริการสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการ ต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี 
รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบัติราชการ  
1.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่69/2559 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  



๑๖ 

 
 

 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการ
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  
ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มา ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อม
ทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง  
1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการ
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต  
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล  
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
1.7 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
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กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและ
แนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้  
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ  
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

1.8 แผนยุทธศาสตรจ์ังหวัดเลย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล  
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล 
และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ โดยเสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ของจังหวัดเลย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3               นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10    ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557                                  นโยบายเน้นหนัก มท.          ยุทธศาสตร์        

ยุทธศาสตร์(พ.ศ.2560-2564)         การป้องกันปราบปราบการทุจริต                     ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557                   มหาดไทยใสสะอาด        จังหวัดเลย          
จังหวัดเลย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู้การทุจรติ : CPI  

ของประเทศไทย 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เ พ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริต และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ ายต่าง  ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10.2 ให้ประชาชนเข้ าถึ งการบริ การ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1.ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ป้องกันปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต อ ย่ า ง
เข้มข้น 
 

3 . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
จั ง ห วั ด ใ ส ส ะ อ า ด 
อ าเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พั ฒ น า ค น  สั ง ค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ความมั่นคงเพื่อสังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พั ฒ น า ค น  สั ง ค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ความมั่นคงเพื่อสังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พั ฒ น า ค น  สั ง ค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ความมั่นคงเพื่อสังคม
สงบสุข 



๒๐ 

 
 

 

กรอบการด าเนินการปอ้งกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของจังหวัดเลย ป ี2562 

 

 

 

 

 

 

                      ศปท.จังหวัด 
 

 

 

                                                

 

สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจหลักของจงัหวัด กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 

นโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

วา
ระ

จัง
หว

ัดใ
สส

ะอ
าด

 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ป้องกันปราบปรามอย่าง
เข้มข้น 

สนับสนุนอ าเภอ ท้องถิ่น 
ใสสะอาด 

คณะอนุกรรมการฯ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระดับจังหวัด 



๒๑ 

 
 

 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย 

ส่วนราชการ 
งบประมาณโครงการลักษณะบูรณาการ งบประมาณของส่วนราชการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1. ส านักงานจังหวัดเลย 117,000 100,000 - - 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย - 42,700 - - 
3. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 75,000 125,000 - - 
4. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  150,000 100,000 - - 
5. ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย - 89,200 - - 
6. ส านักงานพลังงานจังหวัดเลย 68,800 21,800 - - 
7. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย - 4,300 - - 

ภาพรวมจังหวัดเลย 410,800 483,000 0 0 
 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 

5 
 

2 
1 

343,500 
 

11,7700 
21,800 

รวม 8 483,000 

 

 

 

 

 
 

 

 



๒๓ 

 
 

 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
 

 

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ.(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึก บุคลากรจังหวัดเลย ไม่คด
โกง 

คน 100 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบัติงานราชการได้อยา่ง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
ตระหนักถึงปัญหาความร้ายแรง
ของการทุจริต และผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริต มีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 

 1   ส านักงาน
จังหวัด

เลย 

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตให้แกอ่าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนในการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
จังหวัดเลย 

คน 100 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ค่านิยมและทัศนคตติ่อต้าน
การทุจริต 

เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 

  1  
 

ส านักงาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย
จังหวัด

เลย 
3 โครงการส่งเสริมความรู้ และ

จรรยาบรรณข้าราชการ 
คน 120 89,200 ร้อยละ 70 มีความรู้ ความ

เข้าใจ ในด้านระเบียบพัสดุ 
พนักงาน ลูกจ้าง และ
ข้าราชการ มีการด าเนินงาน 
การปฏิบัติราชการ ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวินัยทางราชการ 
เป็นข้าราชการที่ดี 

  0.892  ส านักงาน
เกษตร
จังหวัด

เลย    



๒๕ 

 
 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ.(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4 โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ปลูกจิตส านึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม่คดโกง 

คน  50,000 ร้อยละ 80 เกิดจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาการทุจริต 

ข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา  เกิด
จิตส านึกและตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาการทุจริต 

 0.05   ส านักงาน
ประชาสั
มพันธ์
จังหวัด
เลย 

5 โครงการอบรมความรู้บูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแก่บุคลากรและเครือข่ายของ
ส านักงานคมุประพฤติจังหวัดเลย 

 

คน 50 4,300 ร้อยละ 75 มีความรู้เข้า
เข้าใจในเร่ืองการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
คน 

เข้าเข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้จากการอบรมและน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่
ประพฤติผิดต่อหลักธรรมาภิ
บาล ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม 

 0.043   ส านักงาน
คุม
ประพฤติ
จังหวัด
เลย 

 

 
 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ.(ล้านบาท) 
หน่วย 

งาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัด
เลย 

คน 50 75,000 1. จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2. ร้อยละความพึงพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริต 

  0.075  ส านักงาน
ประชาสั
มพันธ์
จังหวัด

เลย 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
บุคลากรในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย 

คน 200 42,700 ร้อยละ ๘๐  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  0.427  ส านักงาน
สาธารณ

สุข
จังหวัด

เลย 

 

 

 

 



๒๗ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ.(ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

คน 50 21,800 ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรม ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต พอเพียง 

 0.218   ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด

เลย 

   

 
 

 


