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ค าน า 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน   นับเป็นปัญหาท่ีรุนแรงและมี 
แนวโน้มท่ีจะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิต
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังปัญหาความเส่ือมศรัทธา
ในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นท่ีมา
ของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อท่ี 6 พฤษภาคม 
2551 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.  

แผน ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน และป ราบ ปรามการทุ จริ ตและป ระพ ฤติมิ ชอบ ประจ าปี งบป ระมาณ  
พ.ศ. 2560 เป็นแผนท่ีมุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และสมาชิกสภาเทศบาล  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองจ๊อมและให้มีการพัฒนาระบบและกลไก
การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

เทศบาลต าบลหนองจ๊อม   อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ               
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ           
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม
และเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา   และไว้วางใจในการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลหนองจ๊อม  รวมท้ังตัวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ และคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น   โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 –2560) 
 
 
 
 
 



 
 
1. ที่มาหลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า 
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558   ตัวชีวัดท่ี 6  ระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)   ก าหนดให้มีการด าเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต    โดยให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ท่ีมีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน  อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น และรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
   ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีค าส่ังท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการหรือ      
มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว   และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลต าบลหนองจ๊อมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ .ศ. 2556 – 2560)  
และนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/โครงการซึ่งสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ดังกล่าวประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  วิสัยทัศน์: “สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกับป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต” 
  พันธกิจ :  1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     2. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 
     3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจ  

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ 
       ทุกภาคส่วน    
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างความแข้งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556–2560) 
   วิสัยทัศน์ :  “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปราม 
                การทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล” 
   พันธกิจ :  1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตรวมถึง 
     ปรับเปล่ียนฐานความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาค 
     ส่วนในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
    2. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการท างานระหว่าง 
     เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุง 
     กฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงานป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
    3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย โดย 
     เป็นนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
    4. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียน 
       ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์ 
       สาธารณะ    
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ 
       พัฒนาเครือข่ายในประเทศ  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย 
       ระหว่างประเทศ  
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุก 
       ภาคส่วน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในเทศบาลต าบล

หนองจ๊อม มีจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 

3. เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
4. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
5. เพื่อด าเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 หนังสือส านักงาน

ป.ป.ท. ท่ียธ 1200/ว07 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 และหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0404/ ว 8876          
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2551   

6. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมี
จิตส านึกท่ีดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิด
ความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2559 – 2562) เป็นกรอบการด าเนินงานใน
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในเทศบาลต าบลหนองจ๊อมโดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวัง
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10. เพื่อด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กรณีเกิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
 
3. กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 

กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจาก 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.2 ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการ 
3.3 ข้อมูลท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
3.4 วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

4. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
“ศูนย์บริการครอบคลุม คุณภาพชีวิตของสังคม ประชาชนเป็นหลัก” 
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5. พันธกิจของเทศบาลต าบลหนองจ๊อม 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สงบเรียบร้อยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี สู่อนาคต 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกึ่งเมืองและชนบท ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกมิต ิ
4.  ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 
7.  พัฒนาบูรณาการบริการสู่ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
8.  ส่งเสริมพัฒนาด้านรายได้ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จ านวน 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
6.1.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้ 

1. มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐรวมท้ังการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมี
วินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผล
ในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วย 
 หลักธรรมมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจรวมท้ังมีการฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

6.2.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้ 
1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลหนองจ๊อมกับทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

6.2.2 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ 
1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐตลอดจนการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุกหน่วยงานเพื่อน าไปประมวลวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความ
เข้มแขง็และเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้สาธารณชนรับทราบ 
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1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยให้มีเว็บ
บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความ
สะดวกหลากหลายรวมท้ังสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล
หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับ
รางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 
6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

6.3.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้ 
1. มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้

เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอ านาจสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนากฎหมายท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับองค์กรอื่น 
6.3.2 มาตรการ/แนวทางด าเนินงานมีดังนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.1 ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.2 ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการโดยก าหนด
แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดีเพื่อสามารถ
ถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง
หน่วยงานกับภาครัฐด้วยกันเอง 
1.4 ให้หน่วยงานควบคุมก ากับติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 
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1.5 ให้หน่วยงานจัดท าดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสและเกณฑ์มาตรฐานกลาง
ความโปร่งใส 

2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.1 สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2 ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
2.3 ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
2.4 ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อ
ส่วนกลาง 

3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
3.2 สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตภาครัฐ 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

4.1 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ
เพื่อให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
4.2 ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
4.3 พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 
4.4 สร้างกลไกในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลติดตามการกตระท าการทุจริต
หรือพฤติมิชอบในภาครัฐ 
4.5 จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยให้สามารถตรวจสอบสถานภาพ
บุคคลพฤติการณ์การกระท าผิดตลอดจนทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.6 สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐท่ีได้ปฏิบัติการตามหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย 

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ 

5.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการยึดอายัดและน าทรัพย์สิน
ท่ีได้จากการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาด าเนินคดีในประเทศ 
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5.3 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
6.1 สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรการและแผนงานใน
การคุ้มครองพยาน 
6.2 ควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
พยาน 
6.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน 

7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

7.1 สนับสนุนให้หน่วยงานมีอ านาจหน้าท่ีด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐด าเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีมีความ
ทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
7.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
7.3 ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ 

6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
6.4.1 วัตถุประสงค์มีดังนี้ 

1. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสาน
การปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ 
6.4.2 มาตรการ/แนวทางด าเนินงานมีดังนี้ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้มีความ
ช านาญเฉพาะ 
1.2 ก าหนดให้มีการจัดต้ังสถาบันจัดท าหลักสูตรการศึกษาและ /หรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมของวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
1.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
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1.4 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  
1.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆอาทิการใช้อ านาจของผู้บริหารท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการทุจริตการจัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการ
ทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้นท้ังนี้เพื่อน าผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึง
การลงโทษเจ้าหน้าท่ีท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 



10 
 
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และมาตรการ 

(1) 
ยุทธศาสตร์ 

(2) 
วัตถุประสงค์ 

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(5) 
มาตรการ 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริมสังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรมมาจากการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมีจิตส านึกรบัผิดชอบร่วมกัน
เพ่ือก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ถูกต้องต่อมุมมองทัศนคติและ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรณรงค์ให้มีวินัยเคารพกฎระเบียบ 
กติกา และกฎหมายของสังคม เป็นกลไกและแรงผลักดันส าคัญที่จะน ามา
ซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะ
ก าจัดรากเหง้าของปัญหาได้อย่างแท้จริง 

1. จ านวนของบุคลากรต้นแบบในต าบลใน
การพัฒนาความคิดว่าด้วยความพอเพียง 
 
2. จ านวนร้อยละของบุคลากร เทศบาล/
ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

    20 % 
 
 
 

   70 % 
 
 
 

  60 % 

  1. ประยุกต์ใช้
ปลักเศรษฐกจิ
พอเพียงให้เกิดผล
ทางปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
3. ส่งเสริม
บริหารงานและ
การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการ
หน่วยงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 
 
 

เพ่ือให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทจุริตการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่างทั่วถึงและการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายอย่างย่ังยืน 
 
 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงาน 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

   50 % 
 
 
 

  55 % 
 
 
 

  1. ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
2. เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 



11 
 
 

(1) 
ยุทธศาสตร์ 

(2) 
วัตถุประสงค์ 

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(5) 
มาตรการ 

    
 
 
 

 
 
 
 

3. ระดับความส าเร็จของการวางระบบ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
4. ระดับความส าเร็จของการใช้สื่อในการ
ต่อต้านการทุจริต 

   60 % 
 
 
 

  60 % 
 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

เพ่ือให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
กระจายและถ่วงดุลอ านาจมีประสิทธิภาพ โดย
สร้างความเป็นอิสระแก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตสร้างระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินรวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของ
ภาครัฐ เอกชนตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตมีการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนเพ่ือจัดท าดัชนีวัดความโปร่งใส
ของสังคมไทยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 
 
 

1. ระดับความส าเร็จการยกร่างแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
2. ร้อยละของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการที่โปร่งใสเป็นธรรมของ
หน่วยงาน 
 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
กรณีนักการเมืองทุจริต 

   50 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

  60 % 
 
 

  1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 
2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
นักการเมืองข้าราชการ
และการทุจริตเชิง
นโยบาย 
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(1) 
ยุทธศาสตร์ 

(2) 
วัตถุประสงค์ 

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(5) 
มาตรการ 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ภาครัฐ 

เพ่ือให้สังคมรู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต
โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ข้อมูลสารสารสนเทศการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
2. ร้อยละของบุคลากรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ศักยภาพตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   60 % 
 
 
 

  60 % 
 
 
 
 
 

  1. พัฒนาสมรรถนะ 
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
2. สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

 
 
 
 


