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คานา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทุกปี
เพื่อ ให้ระบบราชการและการปฏิ บัติงานของบุ คลากรของภาครัฐมีความโปร่ง ใส และมี การดาเนิน การถูกต้อ งตาม
กฎหมายและระเบี ยบแบบแผนของทางราชการจะต้อ งมีก ารจัด ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์แ ละปลูกจิต
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธา
ในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มา
ของการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่ 6 พฤษภาคม
2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ภาครัฐโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกาหนดให้ภาครัฐต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช.
แผน ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และป ราบ ปรามก ารทุ จริ ต และป ระ พ ฤติ มิ ช อ บ ประ จ าปี งบป ระมาณ
พ.ศ. 2560 เป็น แผนที่ มุ่ง ส่งเสริมสร้างจิ ตสานึ กและค่ านิยมให้ แก่ คณะผู้บ ริหาร พนั กงานเทศบาล พนั กงานจ้ าง
และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองจ๊อมและให้มีการพัฒนาระบบและกลไก
การตรวจสอบควบคุมการใช้อานาจพร้อมกั บพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทาแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น
เทศบาลตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็น ถึงความสาคัญในเรื่องนี้โดย
เห็ นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่ง ใส มีคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม
และเสมอภาคทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการของ
เทศบาลตาบลหนองจ๊อม รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และคณะกรรมการ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –2560)

1. ที่มาหลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ตัวชีวัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กาหนดให้มีการดาเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรม
การทางานในหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น และรัฐบาลได้
กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคาสั่ง ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริห ารงาน และส่ งเสริม การมีส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่ อสกัด กั้น มิ ให้ เกิ ดการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการหรือ
มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้ สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ วิธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่ า งเฉี ย บขาดและรวดเร็ว และพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายกรัฐ มนตรี แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตาบลหนองจ๊อมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
และนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการกาหนดเป็นกิจกรรม/โครงการซึ่ง สาระสาคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ
ดังกล่าวประกอบด้วย
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1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิสัยทัศน์:
“สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกับป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ :
1. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่
ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข้งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560)
วิสัยทัศน์ : “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
พันธกิจ :
1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตรวมถึง
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทางานระหว่าง
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุง
กฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย โดย
เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
4. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่ายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน

3
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในเทศบาลตาบล
หนองจ๊อม มีจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตสานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ
3. เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
4. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
5. เพื่ อดาเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 หนัง สือสานักงาน
ป.ป.ท. ที่ยธ 1200/ว07 ลงวันที่ 5 กุมภาพัน ธ์ 2552 และหนัง สือสานั กนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/ ว 8876
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551
6. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมี
จิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคทาให้ การบริหารราชการเกิด
ความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) เป็นกรอบการดาเนินงานใน
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
9. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในเทศบาลตาบลหนองจ๊อมโดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวัง
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10. เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
3. กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
กรอบแนวคิดในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจาก
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
“ศูนย์บริการครอบคลุม คุณภาพชีวิตของสังคม ประชาชนเป็นหลัก”
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5. พันธกิจของเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สงบเรียบร้อยมีภูมิคุ้มกันที่ดี สู่อนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกึ่งเมืองและชนบท ให้เป็นเมืองน่าอยู่
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิติ
4. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
7. พัฒนาบูรณาการบริการสู่ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
8. ส่งเสริมพัฒนาด้านรายได้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลหนองจ๊อม โดยคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ กาหนดยุท ธศาสตร์ในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต
จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
6.1.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้
1. มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไ ขและรับผิดชอบต่อปัญ หาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมี
วินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานมีดังนี้
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผล
ในทางปฏิบัติ
1.3 จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ห รื อ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วย
หลักธรรมมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
2.3 ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ก าหนดให้ มี ห ลั ก สู ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
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3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3.2 กาหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
3.3 ส่ ง เสริ ม แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวิ ช าการตลอดจนข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.4 ส่ง เสริมสนับ สนุน ให้ทุ กฝ่ายร่วมกัน สร้างค่านิย มในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
6.2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพื่ อ บู ร ณาการหน่ ว ยงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
6.2.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้
1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลหนองจ๊อมกับทุกภาคส่วนในการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนให้ เป็ น กลไกในการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล รวมถึ ง การสร้ า ง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
6.2.2 มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานมีดังนี้
1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
1.1 ประสานความร่ ว มมื อ ทางด้ า นข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว
เก็บ รวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
ภาครั ฐตลอดจนการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสารการทุ จริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปประมวลวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้สาธารณชนรับทราบ
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1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยให้มีเว็บ
บอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.2 สร้างและพัฒ นาช่องทางในการรับแจ้ง ข้อมูลหรือเบาะแสให้ มีความ
สะดวกหลากหลายรวมทั้ ง สร้างหลักประกั นความปลอดภั ยให้แ ก่บุ คคล
หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับ
รางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
6.3.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้
1. มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้ อานาจให้
เหมาะสมชั ดเจนและมี ประสิทธิภ าพส่ งเสริมการกระจายอานาจสร้างกลไกความร่วมมื อ
ระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับองค์กรอื่น
6.3.2 มาตรการ/แนวทางดาเนินงานมีดังนี้
1. พั ฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุ ม และถ่ วงดุ ลการใช้ อ านาจให้
เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ห น่ ว ยงานมี โครงสร้า งของหน่ วยงานอัต ราก าลั ง การบริห ารงาน
บุ ค คลและงบประมาณที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และความ
รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.2 ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการโดยกาหนด
แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดีเพื่ อสามารถ
ถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
1.3 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจระหว่ า ง
หน่วยงานกับภาครัฐด้วยกันเอง
1.4 ให้ ห น่ วยงานควบคุม กากับ ติด ตามประเมิน ผลการใช้ อานาจในการ
ปฏิ บั ติง านด้านการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต ด้ว ยความรวดเร็ ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม
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1.5 ให้หน่วยงานจัดทาดัชนีชี้วัดความโปร่ง ใสและเกณฑ์ มาตรฐานกลาง
ความโปร่งใส
2. ส่งเสริมการกระจายอานาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.1 สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.2 ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ
2.3 ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อานาจอย่างเป็นธรรม
2.4 ให้ มี ร ะบบการรายงานและติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานต่ อ
ส่วนกลาง
3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน
3.2 สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตภาครัฐ
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
4.1 ให้ มีก ารปรับ ปรุงแก้ไ ขกฎหมายกฎระเบีย บที่ เอื้อ ประโยชน์ต่ อการ
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ
เพื่อให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน
4.2 ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด
4.3 พัฒ นาระบบสืบ สวนสอบสวนหรือ การไต่สวนข้ อเท็จจริง ให้ รวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม
4.4 สร้างกลไกในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลติดตามการกตระทาการทุจริต
หรือพฤติมิชอบในภาครัฐ
4.5 จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถตรวจสอบสถานภาพ
บุคคลพฤติการณ์การกระทาผิดตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.6 สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ
5.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการยึดอายัดและนาทรัพย์สิน
ที่ได้จากการกระทาผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาดาเนินคดีในประเทศ
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5.3 สนับ สนุน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปราม
ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
6.1 สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยกาหนดมาตรการและแผนงานใน
การคุ้มครองพยาน
6.2 ควบคุมกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
พยาน
6.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
7.1 สนับสนุนให้หน่วยงานมีอานาจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐดาเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่มีความ
ทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
7.2 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้า และวิจั ย งานด้ านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3 ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงานเพื่อ รวบรวมและนาไปใช้ป ระโยชน์ซึ่ ง
ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ
6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
6.4.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้
1. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อ งสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสาน
การปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ
6.4.2 มาตรการ/แนวทางดาเนินงานมีดังนี้
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.1 ก าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐต้ อ งรั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รด้ า นการ
ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ทั้ ง ในและต่า งประเทศเพื่ อให้ มี ค วาม
ชานาญเฉพาะ
1.2 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น จั ด ท าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและ/หรื อ
หลักสูตรการฝึกอบรมของวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
1.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน
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1.4 จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
1.5 ส่งเสริมให้ มีการวิจัยด้านต่างๆอาทิการใช้อานาจของผู้บริหารที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการทุจริตการจัดทาสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการ
ทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้นทั้งนี้เพื่อนาผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 กาหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ
2.3 กาหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึง
การลงโทษเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

10
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ
(1)
(2)
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปลูกจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการ
หน่วยงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

ส่งเสริมสังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรมมาจากการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมีจิตสานึกรับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ถูกต้องต่อมุมมองทัศนคติและ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรณรงค์ให้มีวินัยเคารพกฎระเบียบ
กติกา และกฎหมายของสังคม เป็นกลไกและแรงผลักดันสาคัญที่จะนามา
ซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะ
กาจัดรากเหง้าของปัญหาได้อย่างแท้จริง

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่างทั่วถึงและการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายอย่างยั่งยืน

(3)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จานวนของบุคลากรต้นแบบในตาบลใน
การพัฒนาความคิดว่าด้วยความพอเพียง
2. จานวนร้อยละของบุคลากร เทศบาล/
ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม

(4)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
20 %

70 %

3. จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

60 %

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดาเนินงาน
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

50 %

55 %

(5)
มาตรการ
1. ประยุกต์ใช้
ปลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดผล
ทางปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3. ส่งเสริม
บริหารงานและ
การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต
2. เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน
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(1)
ยุทธศาสตร์

(2)
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
เพื่อให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
ความเข้มแข็งในการป้องกันและ กระจายและถ่วงดุลอานาจมีประสิทธิภาพ โดย
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สร้างความเป็นอิสระแก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตสร้างระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง
ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นรวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของ
ภาครัฐ เอกชนตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตมีการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทาดัชนีวัดความโปร่งใส
ของสังคมไทยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

(3)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

(4)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3. ระดับความสาเร็จของการวางระบบ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

60 %

4. ระดับความสาเร็จของการใช้สื่อในการ
ต่อต้านการทุจริต

60 %

1. ระดับความสาเร็จการยกร่างแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

50 %

2. ร้อยละของผู้รับบริการต่อการ

100 %

ให้บริการที่โปร่งใสเป็นธรรมของ
หน่วยงาน
3. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
กรณีนักการเมืองทุจริต

60 %

(5)
มาตรการ

1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต
2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
นักการเมืองข้าราชการ
และการทุจริตเชิง
นโยบาย
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(1)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ภาครัฐ

(2)
วัตถุประสงค์

(3)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

(4)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

เพื่อให้สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต
โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ข้อมูลสารสารสนเทศการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

60 %

2. ร้อยละของบุคลากรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ศักยภาพตามที่กาหนดไว้

60 %

(5)
มาตรการ
1. พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

