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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ แม้ว่า
ในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต มาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
 ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการอย่างมาก ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่ก ากับ ดูแลและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2563 – 2566) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง และ
เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
องค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 
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วัตถุประสงค ์
1.  ค่าคะแนน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 เพ่ือยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของจังหวัดพิษณุโลกมีระดับดีขึ้น  
2.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่              
ยึดหลักความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับรวมทั้งมีค่าประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ B  
3.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ยกระดับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น จนเกิดเป็น ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน 4. ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ  ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 
เป้าหมาย  
1.  บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจั งหวัด
พิษณุโลกมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข แก่ผู้บริหารหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
2.  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากร 
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรภายในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก  
3.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะภาคผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก  
4.  กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่น ที่มี
ความเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
5. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้  การบริหารงานมีความ
โปร่งใส  
2.  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้  
3.  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการบริหารงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก  
4.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่
การปฏิบัติแล้ว จะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ด้วย  
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เป้าหมาย 
1. บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่มีจิตส านึก
และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
2.  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ 
3.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
บริหารราชการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 
4.  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
5.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของ 
การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่ 
          การทุจริตในระดับองค์กร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับองค์กร ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
     ลักษณะการทุจริตในส่วนของส่วนราชการในภาพรวม สามารถจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1.  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของส่วนราชการสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะบุคลากรระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุ จริตมาก
ยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับ
สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
  
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจิตส านึกปฏิเสธ
การทุจริตทุกรูปแบบ อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
2.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
3.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบการท างานของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
5.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกมีการป้องกันการทุจริตด้วยการเสริมสร้าง              
ธรรมาภิบาล ส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานงานภาครัฐ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารตามบริบทของ
หน่วยงาน โดยหลักพ้ืนฐานของกรอบธรรมาภิบาลที่สังคมไทยเข้าใจและรับรู้ โดยทั่วไปจะเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี ๖ ประการ                           
อันประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส  ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
 
เป้าประสงค ์ 1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจรติและประพฤติมิชอบหน่วยงานในสังกัด 
 2. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองหน่วยงานในสังกัด 
 
กลยุทธ์ 1. ศึกษา ปรับปรุงระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์การทุจรติและประพฤติมิชอบโดยน าระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศมาใช้เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้หลากหลาย 
  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในและภายนอกเข้าถึงได้ง่าย 
 2. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงในรูปคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ 
  เป็นธรรม 
 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไตส่วนข้อเท็จจรงิให้มีคุณภาพ 
 4. พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตามการบงัคับใช้มาตรการทางวินัยและปกครองในหน่วยงานภาครัฐ 
 
ตัวช้ีวัด 1. ระดับความส าเร็จในการจัดการ/รายงานเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 2. ร้อยละจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 

                    ของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลกูจิตส านึกและพัฒนาเครือขา่ยพลังประชารัฐขับเคลื่อน 

                    ธรรมาภิบาลต่อตา้นการทุจริต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบคุลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค ์ 1. ปิดโอกาสการทุจรติในหน่วยงานภาครัฐ 
 2.  ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐให้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ 1.  ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจรติในหน่วยงานภาครัฐ 
 2.  ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัด 1.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจรติในหน่วยงานภาครัฐ 
 2.  จ านวนหน่วยงานภาครัฐท่ีผ่านการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนา ยกระดับกลไกภาคีเครือขา่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เป้าประสงค ์ 1. ปลูกฝังทัศนคติ ค่านยิมของทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธและต่อต้านการทจุริต 
 2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตใหม้ีความเขม้แข็ง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
เป้าประสงค ์ 1. พัฒนากลไก มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อสนบัสนุนการป้องกัน 
 2. พัฒนาระบบและช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจรติคอรัปชั่น  
 3. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ 1. พัฒนารูปแบบ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างมาตรฐานช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการทุจรติ 
 3. บูรณาการร่วมกบัหน่วยตรวจสอบในการด าเนินการกับผู้กระท าผดิ 
ตัวช้ีวัด 1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนากลไกและสรา้งระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอรัปช่ัน 
 3. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจรติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เป้าประสงค ์  พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนากลไกและรูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบรหิารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สร้างองค์กรแห่งความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 1. ระดับความส าเร็จในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั/เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจริต 
 

1. ปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรยีน ร้องทุกข์การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานในสังกัด 
2. พัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบและไตส่วน
ข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเป็นธรรม 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ
ติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยและปกครอง
หน่วยงานในสังกัด 

1. ระดับความส าเร็จในการ
จัดการ/รายงานเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข ์
2. ร้อยละจ านวนเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ท่ีไดร้ับการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 
 

1. พัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบและไตส่วน
ข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเป็นธรรม 
2. พัฒนาระบบการปฏิบตัิงาน 
ตรวจสอบและไตส่วน
ข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 

 

1. ปิดโอกาสการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 
2. ขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ            
ให้บริหารงานด้วยหลัก                  
ธรรมาภิบาล 
 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2. จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

1.  ก าหนดมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติใน
หน่วยงานภาครัฐ  
2.  ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนา 
ยกระดับกลไกภาคีเครือข่าย         
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

1. ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมของ
ทุกภาคส่วนให้ปฏเิสธและ
ต่อต้านการทุจริต 
2. สรา้งเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตให้
มีความเข้มแข็ง 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
 

1. จัดประชุม/ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา-          
ภิบาล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันการทุจริตโดยมตีัวแทน
ของทุกกลุ่มงานและท้องถิ่น
อ าเภอทกุแห่งเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กรและการ
บริหารจดัการในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 

1. พัฒนากลไก มาตรการ 
กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการป้องกัน 
2. พัฒนาระบบและช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอรัปช่ัน  
3. บูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทั้งในและตา่งประเทศ 
 

1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนากลไกและสร้างระบบ
การข่าวให้มีประสิทธิภาพ 
2. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติคอรัปชั่น 
3. ระดับความส าเร็จในการ  
บูรณาการความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

1. พัฒนารูปแบบ 
กระบวนการ และเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
2. สรา้งมาตรฐานช่องทางการ
รับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบในการด าเนินการ
กับผู้กระท าผิด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมขีด
สมรรถนะองค์กรและบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

พัฒนาระบบการบริหารเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และภายนอก 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากลไกและรูปแบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
บริหารจดัการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สร้างองค์กรแห่งความสุข 

 
 
 
 

 


