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ค าน า 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่
โกง ป้องกันการทุจริต และ ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้าน การทุจริต 
รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทางการด าเนินการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒4 ของ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารส่วนราชการ และ
บุคลากร ของหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอ ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐ   
จะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานาชาติ
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของทุกรัฐบาล ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนโดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประ
โยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับ
ให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัยและการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมี
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ างชัดเจน 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรู ปธรรม      
จังหวัดอุตรดิตถ์จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางการสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริตและ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการ ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์   “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

พันธกิจ 
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก  
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน

หลักออกเป็น  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
๒. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ ความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและกา รสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใส
ด้วยการบูรณาการ แผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้าน
การป้องกันการทุจริต และปลูกฝัง ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บบริบทและสภาพ
ปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการ ต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ 

       ส่วนรวมในทุกระดับ  
๒. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี  
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๓. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  
๔. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรยีน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รปูแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใน

ทุกระดับ  
๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต  
๒. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม    

(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล  
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุ มนุมประท้วงของ

ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการ หนึ่งคือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล
ใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และ
ปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัด โครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต 
ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึง ความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามี ได้มีเสถียรภาพ หรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การ ปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวาง
กลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิ ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามี
อ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
แนวทางตามกลยุทธ์  

๑. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  

๒. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ  

แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
๒. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
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แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและ

ท้องถิ่น  
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
๓. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มี
สัดส่วนเหมาะสม  

               กับการแก้ปัญหา  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
๒. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 

ค าอธิบาย 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประ โยชน์

ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินตามโครงการ หรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหม ายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอน การก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการ
พัฒนาสาธารณะต่างๆ สามารถถูกใช้เป็น เครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริต เชิงน โยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกท่ีนโยบาย ของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการ ที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึง
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือ โครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่ง ป้องกัน การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
ก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย 
(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง  
๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย  
๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
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๔. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
๗. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

หมายเหตุ : เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตใน
กระบวนการ 

      อนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่ เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหาร
และควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากท่ีสุด เป็นต้น) 

 

8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย  
๑๐. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
๑๑. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร  
๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑.การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 10 



 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ นเพ่ือลด

โอกาส การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ  
๒. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๔. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต  
 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒. น่าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๓. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนด

เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
แนวทางตามกลยุทธ์  

๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ    

แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
๒. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๒. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
๓. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
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กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๒. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(United Nations Convention Against Corruption C.C. ๒003 - UNCAC ๒003)  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชงิป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
๓. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ  
๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของ

การปราบปราม การทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการ ทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่ส วน 
การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความร วดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการ
ด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการ ปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการ
ทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของ การทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกัน การทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงานที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครอง พยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต 
รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United 
Nations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ - UNCAC ๒๐๐๓) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไก และกระบวนการปราบปราม การทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น
การด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น คดีการทุจริต
ต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง กลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
แนวทางตามกลยุทธ์  

๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโ ยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ 
และ ๒44)  

๒. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒
44) 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)  
๒. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต  
๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๕๔)  
๔. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
๒. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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๔. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)  
๕. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)  
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต” (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 
๒๔๔)  

๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรอง

ประกอบ การปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ์  

๑. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training)  
๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)  
๓. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
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กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 

ค าอธิบาย 
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ

การ ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 
ติดตามให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
๒. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
๓. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)  
๔. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 
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กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI)  
ของประเทศไทย 
แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  

๒. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 

๒. นโยบายรัฐบาล 
 

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 

 

นโยบายที่ ๑๐. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่น วางใจ ในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้
ประชาชนสามารถ เข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มีให้เจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริต หรือสร้างความ เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรั บปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์ คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ใน
การปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้ง ในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
รัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติโดยมิชอบ 
ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็น กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
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๓. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงาน ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 

ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะ
ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานบุคคล โดยให้บังคับใช้ มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

 

ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔3 อย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
แล้วแต่กรณ ี
 

ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
และ พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ 
และรายงานผล การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 
๔. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๔ ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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๑.๕ โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชา ติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจ
หลัก ดังนี้ 

 

๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ  
๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
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ส่วนที่ 3 กรอบแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3  นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10  ค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557    นโยบายของจังหวัด 
(พ.ศ.2560-2564)  การป้องกันปราบปรามการทุจริต  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557    ตามนโยบายเน้นหนัก 
                กระทรวงมหาดไทย 
                มหาดไทยใสสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจรติ : CPI 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สกัดกั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจรติ : CPI 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบป้องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจรติ : CPI 

ของประเทศไทย 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อ 1 ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหาร 

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้าง
ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ประหยดั สะดวก ท าข้ันตอนท่ี
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการทีร่วดเร็ว 

10.6 ให้ผูร้ับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและเปดิเผย
การประเมินต่อประชาชน 

ข้อ 2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบ 

ข้อ 3 การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด 

3. สนับสนุนให้มีอ าเภอใสสะอาดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร่างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

10.7 ส่งเสรมิและสนับสุนนภาคอีงค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ เพื่อสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ข้อ 2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบ 

ข้อ 3 การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด 

2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มข้น 
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1. นโยบายและแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1) ประเด็นเรื่องจิตอาสาพระราชทาน 

 - สร้างการรับรู้ภารกิจจิตอาสาพระราชทาน ต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และคนในชุมชนเพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานของจิตอาสาทุกกลุ่มให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติให้ครบถ้วนในทุกอ าเภอทุกต าบลและครบทุกด้านของประเภทจิตอาสา ทั้ง 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัย
พิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 

- จิตอาสาพัฒนา ให้ร่วมมือกนัพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ  รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ โดยการพัฒนา
ต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- จิตอาสาภัยพิบัติ ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดเหตุภัยพิบัติทุกประเภท โดยมุ่งเน้นงานด้านการป้องกันเหตุเป็นหลัก จัด
ชุดเฝ้าระวังตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่และการเข้าช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ โดยรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องมีการฝึกฝนให้ความรู้งานด้านการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัยต่อทั้งผู้เข้า
ช่วยเหลือและผู้ที่ก าลังเผชิญเหตุ 

- จิตอาสาเฉพาะกิจ ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จฯ ในโอกาสต่างๆ ร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟ้ืนฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 2) ประเด็นเรื่องโครงการพระราชด าริ  

- โครงการพระราชด าริที่ด าเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการที่ด าเนินการในอ าเภอต่างๆ อาทิ ฝาย สระ อ่างเก็บน้ า ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ด้านเกษตรกรรม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ดูแลรักษา ซ่อมแซม/ปรับปรุง  และพัฒนาต่อยอดโครงการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  ส าหรับโครงการใดที่ขาดแคลนงบประมาณในการฟ้ืนฟู ปรับปรุงดูแลรักษา ให้เสนอขอรับงบประมาณ เพ่ือจังหวัดจะได้พิจารณาต่อไป 
 3) ประเด็นเรื่องยาเสพติด  

- จัดท าข้อมูลระดับหมู่บ้าน โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ในทุกต าบลให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ ต้องเป็นหลักในการป้องกันบ าบัด ปราบปราม และนายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล โดยต้องด าเนินการควบคู่กันไป และให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องมีการสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงรวมทั้งการใช้โครงการตาสับปะรด เข้ามาช่วยสอดส่องดูแลป้องกันฯ 
 4) ประเด็นเรื่องการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 

- ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการป้องกัน การจัดท าแนวกันไฟ จัดเตรียม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จัดท าบัญชีพรานป่า ผู้หาของป่า เกษตรกรใกล้พ้ืนที่ป่า และผู้ต้องสงสัยในการลักลอบเผาไฟป่า โดยให้อ าเภอประสาน ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือใช้ตรวจสอบหาต้นทางของการเกิดเหตุไฟป่าและด าเนินคดีต่อไป 



- ด าเนินการป้องกันไฟป่าตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนดไว้ให้ทุกพ้ืนที่ในจังหวัด ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าหรือด าเนินการป้องกันให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ตามตัวชี้วัดให้ลดลง20% ของพ้ืนที ่โดยในปี 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ในการเกิดไฟป่าทั้งจังหวัด (จุด Hotspot) 5,863 จุด และควบคุมการเผาพ้ืนที่ไร่ ตอซัง 
วัชพืช ป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควัน  

- จัดท าแผนด าเนินการทั้ง 3 ช่วง  
1. ก่อนเกิดภัย ก าหนดตัวชี้วัด  
2. ระหว่างเกิดเหตุ ด าเนินการระดมคน ด าเนินการตามแผน และบังคับใช้ตามกฎหมาย  
3. หลังเกิดเหตุ ถอดบทเรียน ส ารวจพื้นที่ความเสียหาย และปลูกต้นไม้ทดแทน ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

5) ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
- การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็ก คนแก่ ที่ถูกทอดทิ้ง คนไร้บ้าน ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลให้

ทั่วถึง หากมีความต้องการรถวีลแชร์ ขอให้แจ้งอ าเภอและจัดท าบัญชีความต้องการ เพ่ือประสานกิ่งกาชาด ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่อไป 
6) ประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานท า รวมทั้งจัดหาที่ดินท ากินให้แก่ชุมชนของ

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
- ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการส่งออก/จ าหน่ายผลผลิต 
7) ประเด็นเรื่องการเกษตร 
- การพัฒนาต่อยอดผลผลิตให้มีคุณภาพและเกิดมูลค่าเพ่ิม 
- การพัฒนาแหล่งน้ าให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้เพียงพอส าหรับการเกษตร 
- การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงเกษตรกร 
- จัดท าบัญชีส ารวจจ านวนต้นไม้ผล ไม้ยืนต้น และตรวจสอบจ านวนการรอดชีวิตของต้นไม้  
- ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝน ฤดูแล้ง 
8) ประเด็นเรื่องการศึกษา 
- โครงการอาหารกลางวัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช่วยเหลือโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีงบน้อย ส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการจัดการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและออกก าลังกายร่วมกัน เพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดปัญหาการติด

เกมส์ 
- ด าเนินการปรับค่านิยมของผู้ปกครองที่มีค่านิยมในการส่งเสริมบุตร 2 ทาง คือสายสามัญ และสายอาชีพ ให้เกิดความสมดุล เนื่องจากการเรียนสายสามัญ 

ด้านความต้องการในตลาดแรงงานมีจ านวนน้อยลง แต่ทางสายอาชีพ ด้านความต้องการในตลาดแรงงานมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่มาจาก
สายอาชีพ 
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9) ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ควรมีการพัฒนา ดูแล และปรับปรุงถนนให้เกิดความปลอดภัย และร่วมกันดูแล รักษาความสะอาด ในพ้ืนที่ 

มีการบริหารจัดการขยะที่ดี และช่วยกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ส่งเสริมให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหาขยะ 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการจัดตั้งตู้ขาว และแต่งตั้งผู้แทนสลับวันกันในการตรวจตราหมู่บ้าน 
10) ประเด็นเรื่องปัญหาภัยแล้ง 
- ปัญหาภัยแล้ง น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ให้อ าเภอด าเนินการ

ส ารวจความต้องการพื้นที ่รายละเอียดแหล่งน้ า/ฝาย หรืออ่ืนๆ เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นพ้ืนทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว 
11) ประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
- การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ให้ผู้น าท้องถิ่นดูแลในเบื้องต้น หากเกินอ านาจหน้าที่ให้ส่งเรื่องให้อ าเภอ และ

หากเกินอ านาจหน้าที่ส่งให้จังหวัด เมื่อได้รับเรื่องแล้วให้เร่งด าเนินการช่วยเหลือโดยด่วน 
 

3. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ปี พ.ศ. รับเรื่องเข้า อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องยุติ คิดเป็นร้อยละ 
ปี ๒๕๕๗ ๒๑๘ ๐ ๒๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ปี ๒๕๕๘ ๒๕๐ ๐ ๒๕๐ 100.00 
ปี ๒๕๕๙ ๖๓๐ ๐ ๖๓๐ 100.00 
ปี ๒๕๖๐ ๔๓๘ ๐ ๔๓๘ 100.00 
ปี ๒๕๖๑ ๕๗๐ ๐ ๕๗๐ 100.00 
ปี ๒๕๖๒ ๕๘๖ ๑ ๕๘๕ 99.83 
ปี ๒๕๖๓ ๔๘๕ ๘ ๔๗๗ 98.35 

รวมเรื่องท้ังหมด ๓,๑๗๗ ๙ ๓,๑68  
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สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามประเภท 
 

กลุ่ม/ประเภท จ านวน อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่องยุติ 
๑. กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 247 0 247 
๒. กลุ่มปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป 1,415 9 1,406 
๓. กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 369 0 369 
๔. กลุ่มปัญหาที่ดิน 271 ๐ 271 
๕. กลุ่มขอความช่วยเหลือ (หนี้นอกระบบ) 521 ๐ 521 
๖. เรื่องอ่ืน ๆ (ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลพิษ) 354 ๐ 354 

รวมเรื่องท้ังหมด 3,177 9 3,168 
 
 จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ในปี พ.ศ.2563 จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์รับเรื่องเข้ามา    
มีจ านวนลดลงจากปี พ.ศ.2562 จ านวน 101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.23  โดยยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปี พ.ศ.2563 จ านวน 8 เรื่อง ซึ่งเมื่อแยกตาม
กลุ่ม/ประเภท จ านวนกลุ่มปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป มีจ านวนมากที่สุด 1,415 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 9 เรื่อง และหากมองประเด็นของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเน้นที่มิติของกลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าผิด และกลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมเป็นจ านวน 616 เรื่อง ซึ่งได้ยุติเรืองแล้วทั้งหมด 
แต่ประเด็นทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวลดลงหรือหมดไป จังหวัดอุตรดิตถ์จึงก าหนดแผนปฏิบัติ ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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