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ค าน า 

               จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา          
และสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน            
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง 
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทย             
ใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้า         
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
               ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้อง           
ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560  – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด า เนินการป้องกัน                        
และปราบปรามการทุจริตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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บทน า 
1. ที่มา 
                ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง             
การปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ          
ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตา
ของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (CPI : Corruption Perceptions 
Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International (TI) ปี ๒๕๖1           
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 5 ในกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ในอันดับที่ ๙9 จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๖ 
ประเทศท่ัวโลก ไดค้ะแนน ๓6 คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบาย
เร่งด่วนส าคัญท่ีทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา 
                                
2. หลักการและเหตุผล 
                ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ก าหนดให้               
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่ งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน            
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล                  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้            
การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
พ.ศ. 2562 – 2564 จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                1. ค่าคะแนน ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85               
เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย            
ให้มีระดับดีขึ้น                 
                2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่ยึดหลักความโปร่งใส              
และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับรวมทั้งมีค่าประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ B  
                3.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จนเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผ่นดิน 
                4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 
4. เป้าหมาย 
                1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีจิตส านึก              
และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข แก่ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์             
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
                2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะภาคประชาชน  ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
               4. กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่น ที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
               5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริต           
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
                1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้                  
การบริหารงานมีความโปร่งใส 
                2. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ 
                3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชน ผู้บริหาร และหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว               
จะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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2.1 กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

      2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
               ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               ก าหนดให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน 
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ           
ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน               
และภาคีต่างๆมีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส การทุจริต และตรวจสอบ                      
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ   

      2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖4) 
               ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การบริหารจัดการในภาครั ฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ                      
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
               แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน ของสังคมไทย                     
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือสร้างพลัง การขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตโดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต 

      2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564) 
              วิสัยทัศน์ 
               “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance against Corruption & 
Clean Thailand)” 

               พันธกิจ 
               “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน                 
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 

               เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
               ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
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               ยุทธศาสตร์ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                                 1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                                 2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
                                 3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
                                 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

               ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                                 1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
                                 2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
รัฐในทุกระดับ 
                                 3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 
                                 4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
                                   5. ส่งเสริมการจัดตั้ งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาค              
ประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
                                 6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
                                 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
                                   - ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
                                   - ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
                                   - ขัน้ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
                                   - ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
                                   - ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
                                 2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
                                 3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ            
น านโยบายไปปฏิบัติ 
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                                 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
                                 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
                                 2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
                                 3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
                                 4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                                    5. การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
                                 6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
                                 7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน    
การทุจริต 
                                 8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ             
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.  2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) 

               ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
                                 1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
                                 2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน              
และหนี้สิน 
                                 3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                                 4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน           
ต่อพลวัตของการทุจริต และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
                                 5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
                                 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
                                 7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
                                   8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ            
ของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
                                 9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 



-8- 

                ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
                                      1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
                                    2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

               2.4 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                     รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล         
คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
                     นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ          
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
                     ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม              
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐ                    
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น          
และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว  ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา               
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะ                        
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ           
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้าน
วินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

               2.5 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรวมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
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               ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน              
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล          
ในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได ้
               ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ            
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
               ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ            
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด                            
               ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
               ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวมและด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด            
และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3         
และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ              
และพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

               2.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

                     วิสัยทัศน์ (Vision)  
                     ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                     พันธกิจ (Mission) 
                    1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน 
                     2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
                     3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
                     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี 
       
                     เป้าหมาย (Goal) 
                     1. ชุมชนเข้มแข็ง 
                     2. ชุมชนมีความปลอดภัย 
                     3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
                     4. หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
                     5. พื้นที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน       
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    ยุทธศาสตร์ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
                                   1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้เศรษฐกิจฐานรากได้รับ
การพัฒนา 
                                 2. ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
                                   1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
                                   2. ประชาชนมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ  ส่งผลให้ความสูญเสียในชีวิต              
และทรัพย์สินลดลง 

               ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
                                   1. ประชาชนในชาติมีความหวงแหน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ            
และเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม 
                                   2. สังคมมีความสงบเรียบร้อย มั่นคง และมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
                                   3. ระบบข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และถูกน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

               ยุทธศาสตร์ที ่4 : การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
                                   1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 

               ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
                                   1. พ้ืนที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็น
มาตรฐานสู่ระดับสากล 
                                   2. พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที ่
                                   3. องค์กรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
               2.7 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
“มหาดไทยสะอาด” 
                      กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557   
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์               
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางด าเนินการโดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลักดังนี้ 
                      1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
                      2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
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                      3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

               2.8 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2562 – 2564) 

                     วิสัยทัศน์ (Vision) 
                     “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                 
ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565”    

                     พันธกิจ (Mission) 
                     1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
                     2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ได้อย่างทั่วถึง 
                     3. การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ 
                     4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
                     5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ กฎหมาย และนโยบายที่ก าหนด  

                     เป้าหมาย (Goal) 
                     1. มาตรฐานการบริการสาธารณะได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
                     2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครอบคลุมวิถีการด ารงชีวิต 
                     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
                     5. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และประชาชนมีความสุข 

                     ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                         “มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 

                     ยุทธศาสตร์  
                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการ 
ปฏิบัติงานตามาตรฐานบริการสาธารณะ 
                                          1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การด าเนินงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ 
                                          2. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงานบริการสาธารณะ 

                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                          1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารการเงิน                  
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



-12- 

                                          2. ส่งเสริมการจัดท า ปรับปรุงกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงาน           
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
                                          1. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามาตรฐาน 
                                          2. พัฒนาและขยายระบบงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                          1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
                                          2. ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
                                          1. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี  
                                          2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย 
 
               2.9.  แผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม                   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)                       
                     2 .9.1 ศูนย์ปฏิบัติ การต่ อต้ านการทุจริต  กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น                                     
ไดด้ าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                             
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2562 – 2564 ภายใต้
บริบทจากแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2562                  
– 2564) ของส านักงาน ป.ป.ช. และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์  “เป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต” จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต 
                          กลยุทธ์ที่ 1.1 : เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริต              
แก่บุคลากรทุกระดับ 
                          กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี              
ความเป็นมืออาชีพ 

                      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
                           กลยุทธ์ที่ 2.1 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                           กลยุทธ์ที่ 2.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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                      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
                           กลยุทธ์ที่ 3.1 : สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                           กลยุทธ์ ที่  3 .2 : ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของภาคส่วน ต่างๆ ในการป้องกัน                       
และปราบปรามการทุจริต 

                      

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับเจตจ านงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
                           กลยุทธ์ที่ 4.1 : การยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต 
               2.10 การก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
                       1 .  การจัดท ารายงานเรื่ องร้ อง เรี ยนการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบในภาครั ฐ                         
ของกระทรวงมหาดไทย โดย สนง.ศปท.สถ. รวบรวมข้อมูลและจัดส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้แก่ 
กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
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การแปลงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ปีงบประมาณ 2562 
 

ปีงบประมาณ 2563 
 

ปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสรมิสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนบุคลากรใน
สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

500 คน 2,103,000 
บาท 

- - - - กจ. 

2. จัดท าบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากร อปท. และ 
สถ. ทางเว็บไซต์ของ สบ.พถ. และ สถ. 

จ านวนบทความ
ทางวิชาการที่
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
บทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของ สบ.พถ. 
ที่ได้จัดท าและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

6 บทความ - 12 บทความ - 12 บทความ - สบ.พถ. 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. โครงการอบรมจริยธรรม คณุธรรม 
บุคลากรในสังกัด สบ.พถ. 

บุคลากรในสังกัด 
สบ.พถ. 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

สบ.พถ. 

2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับ
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ สถ. 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพรล่งสู่
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สถ. 

10 ครั้ง - 10 ครั้ง - 10 ครั้ง - ก.พ.ร.สถ. 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล และพฒันาระบบงานป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การประเมินคุณธรรมและ              
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

มีระดบัคะแนน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน         
ที่ผ่านเกณฑ ์

1 กิจกรรม - 1 กิจกรรม - 1 กิจกรรม - ศปท.สถ. 

2. กิจกรรมเผยแพร่บทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมตามบทบาทอ านาจหน้าที่ 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพรล่งสู่
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สถ. 

10 ครั้ง - 10 ครั้ง - 10 ครั้ง - ศปท.สถ. 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

1. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์  
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและ
รายการข่าวเช้า
ไทยรัฐ 

1 ครั้ง 490,000 
บาท 

- - - - ศปท.สถ. 

2. โครงการอบรมจริยธรรม คณุธรรม 
บุคลากรในสังกัด สบ.พถ. 

บุคลากรในสังกัด 
สบ.พถ. 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

1 รุ่น 35,000  
บาท 

สบ.พถ. 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่าย และการมสี่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. แจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดและ 
อปท. รับทราบเรื่องการแอบอ้างเพื่อ
หลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่จดัสรรให้แก่ อปท. 

จ านวนครั้งในการ
แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติให้แก่ อปท. 

1 ครั้ง - 1 ครั้ง - 1 ครั้ง - สน.คท. 

2. โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน 
การบัญชี และพสัดุ ของ อปท. 

จ านวน อปท. ไม่
น้อยกว่า 600 
แห่ง ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ 

1 ครั้ง 265,000 
บาท 

1 ครั้ง 265,000 
บาท 

1 ครั้ง 265,000 
บาท 

ตบ. 

3. โครงการตรวจติดตามการบริหาร
การเงิน และการบัญชีของ สถ. 

จ านวนหน่วยรับ
ตรวจท่ีได้รับการ
ตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจ าปี (ส านัก/
กองในส่วนกลาง
และ สถจ.) 

22 แห่ง 140,200  
บาท 

39 แห่ง 140,200  
บาท 

39 แห่ง 140,200  
บาท 

กตภ. 
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ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. โครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่น
สุจรติโปร่งใส” (Local Integrity and 
Transparency) 

จ านวนบุคลากร 
อปท. และ
ข้าราชการ สถ.           
ที่เข้ารับการอบรม 
3,000 คน 

1 รุ่น 14,935,200 
บาท 

- - - - สบ.พถ. 

2. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
 
 
 
 

จ านวนโรงเรยีน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีน า
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษาใช้ใน
การเรยีนการสอน 

โรงเรียน 1701 
แห่ง/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
18,933 แห่ง 

- - - - - ก.ศ. 

3. โครงการบูรณาการปลูกฝังค่านยิม 
คุณธรรม จรยิธรรม และเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ด ี

จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา
สังกัด อปท.  

1,700 คน - - - - - ก.ศ. 
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ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริตเชงินโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต 

1. ผู้บริหาร สถ. และบคุลากรประกาศ
เจตจ านงค์ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนผู้รับรู้การ
ประกาศ
เจตจ านงค ์

บุคลากรภายใน 
สถ. 

- - - - - ทุกหน่วยงาน 

2. กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบถึงกรณีทุจรติเชิง
นโยบาย 
 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และค านึงถึง
ปัญหาการทุจริต
เชิงนโยบายเพื่อ
เป็นการป้องกัน
การทุจริตภายใต้
การสร้างนโยบาย
หรือกฎหมายซึ่ง
อ้างถึงประโยชน์
สาธารณะ 

1 กิจกรรม - - - - - กจ. 



 


