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คํานํา 
 
  การทุจริตคอรรัปชั่นและการประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐเปนปญหาท่ีสะสม
ติดตอกันมายาวนานตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และความม่ันคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอสายตาของประชาชน โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มักถูกมองจากประชาชนวาการบริหารราชการของทองถ่ิน               
ไมมีความโปรงใส มีการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนใชอํานาจ
หนาท่ีประพฤติโดยมิชอบ เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนหรือพวกพอง ดังนั้นเพ่ือใหระบบราชการและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ ์         
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของการบริหารราชการ โดยตองมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน             
ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการปองกันการทุจริตตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. 
  องคการบริหารสวนตําบลเตางอย เห็นวาการดําเนินการดานการปองกันและปรามปราบ
การทุจริตเปนสิ่งสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา เพ่ือเปนการสรางระบบการบริหาร
ราชการใหมีความโปรงใสตามหลักธรรมภิบาล และสรางความเชื่อม่ันตอประชาชน นําไปสูการเปน
องคกรท่ีมีความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีระบบการบริหารราชการ                   
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางยั่งยืน 
 

องคการบริหารสวนตําบลเตางอย 
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สวนท่ี 1 
ความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย 
 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 
 วิสัยทัศน 
  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ท้ั งชาติต าน ทุจริต  (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” 
   คําอธิบายวิสัยทัศน : ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศ  
ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ            
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
 พันธกิจ 
  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ            
ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ                 
ใหมีมาตรฐานสากล” 
  
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
  ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทย ไมนอยกวารอยละ 50 
 
 วัตถุประสงคหลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริตและระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรมและ
ไดรับความรวมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
มีคาคะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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 ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปราม          
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 
   คําอธิบาย : ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทาง
ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอ            
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยเพ่ือสราง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการ
ผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี     
มีจ ิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื ่อสวนรวม และเสริมสรางให ท ุกภาคสวน            
มีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรูอันจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของ
สื่อมวลชน กลุมทางสังคมและองคกรวิชาชีพในการสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงาน
ในท ุกระด ับของภาคส วน ที ่เกี ่ยวข อง เพ่ือใหปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของ               
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีไดจาก “Benchmarking”                
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตางๆ ท่ีประสบ
ความสําเร็จดานการปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของ               
ประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและ  
เปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางตอเนื ่องและไดร ับ          
การสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
   กลยุทธท่ี ๑.1  ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ            
การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 
     2. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง 
   กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
     2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
     3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
     4. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     5. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ   
     6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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   กลยุทธท่ี 1.3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
     2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ            
การปองกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
     3. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธท่ี 1.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการ          
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
     2. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)                 
และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
     3. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
   คําอธิบาย : จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษ           
ท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม   
ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลอง
รวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ อาจกลาวไดวาปญหา           
การทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลา                   
กวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็น
ถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจาก  
การทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของ
ประชาชนในเรือ่งการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏท้ังในสวนคําปรารภอันเปนสวน
แสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหาสาระในหมวด          
ตางๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูการสรางสังคมท่ี
โปรงใสปราศจากการทุจริต  ซ่ึ งรัฐธรรมนูญ ฉบับป จจุบั นสะท อนให เห็ น ได อย างชัด เจน                           
ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพหรือ
ราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง                
ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ           
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ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของ
ประชาชนท่ีปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง 
และเพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวย          
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานง             
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครอง          
ในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพอง
สอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยมรวม          
ในการตอตานการทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีมุงแกไขปญหา
การเมืองการปกครองไทยใหเกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายท่ีสุด 
   กลยุทธท่ี 2.๑ พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน            
การทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง 
     2. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการตอตานการทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 
   กลยุทธท่ี 2.๒ เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจาหนาท่ีรัฐในทุกระดับ 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 
     2. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
โดยประชาชน 
     3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐ 
   กลยุทธท่ี 2.๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการใน                
การปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
     2. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการกําหนดกลยุทธและ
มาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     3. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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   กลยุทธ ท่ี  2.๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับ   
การแกปญหา 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ                
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
     2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
   กลยุทธท่ี 2.๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนโดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
     2. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 
   กลยุทธท่ี 2.๖ ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงาน
ตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและ
การใชงบประมาณตอนโยบายนั้นๆ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง 
     2. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริต              
ในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองไดหาเสียงไวกับประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
   คําอธิบาย  : การทุจริต เชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหา
ประโยชนหรือการเอ้ือประโยชนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม            
อันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใดๆ             
อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ และทําให
เกิดความเสียหายแกรัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิด
ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา
การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน                 
โดยพบตั้งแต ข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส                
อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาโครงการพัฒนาสาธารณะตางๆ สามารถถูกใชเปน
เครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลา แตการทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการ
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมือง                
ถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจ
ยับยั้งโครงการท่ีอาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการ



๖ 
 

ตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน  ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation)             
ข้ั น ก าร กํ าห น ดน โยบ าย  (Policy Formulation) ข้ั น ตั ด สิ น ใจน โยบ าย  (Policy Decision)                      
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)  
   กลยุทธท่ี 3.๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
     2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
     3. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
     4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
     5. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
     6. พัฒนาแนวปฏิบั ติ ในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดง               
ความรับผิดชอบตอสังคม 
     7. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ                
(หมายเหตุ : เพ่ือแกไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกัน
ระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตในกระบวนการอนุ มัติงบประมาณ เชน                 
มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของนักการเมือง เปนตน และการทุจริตใน
กระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจาง                 
ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน) 
     8. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
     9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู ดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
     10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม หรือเปนความผิด
ในทางบริหาร 
     11. การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
     12. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ 
     13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 
 
 
 
 



๗ 
 

   กลยุทธท่ี 3.๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
cycle feedback) 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 
   กลยุทธท่ี 3.3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 
และประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ 
   กลยุทธท่ี 3.4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริต
เชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริต             
เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     2. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริต
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
   คําอธิบาย : ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกัน
การทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย                  
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ               
และเอกชนใหมีธรรมาภิบาล 
   กลยุทธท่ี 4.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
     2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 
     3. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามา                       
มีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
     4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 
   กลยุทธท่ี 4.๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
     2. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
     3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 
 



๘ 
 

   กลยุทธท่ี 4.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
     2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนให       
ความสนใจ) 
   กลยุทธท่ี 4.4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
     2. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication-IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   กลยุทธ ท่ี  4 .5  การพัฒนา วิ เคราะหและบู รณาการระบบการประเมิน             
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน 
     2. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส              
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
   กลยุทธท่ี 4.6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
     2. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบั ติตาม            
หลักธรรมาภิบาล 
     3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต             
อยางเด็ดขาดและรุนแรง 
   กลยุทธท่ี 4.7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากร             
ดานการปองกันการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
     2. ตอยอด ขยายผลองคความรูเชิงสรางสรรคสําหรับการปองกันการทุจริต 



๙ 
 

   กลยุทธท่ี 4.8   การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.203 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C.2003-UNCAC 2003) 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
     2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการ
ปองกันการทุจริต 
     3. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการ
คลังของรัฐ 
     4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
   คําอธิบาย : ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม          
การทุจริต เปนยุทธศาสตร ท่ี มุ งเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต างๆ                          
ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ   
เปนท่ียอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต      
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการใน
การสอบสวนและไตสวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ีรวดเร็ว
มากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับ           
ความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะหพลวัตของการทุจริต              
เพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปราม
การทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหลดการดําเนินงาน ท่ีลาชาและซํ้าซอน การคุมครองพยานและ           
ผูแจงเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ  
เกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations 
Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ดวย ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพใน              
การตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตางๆ               
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตางๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตและ
คดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 
 



๑๐ 
 

   กลยุทธท่ี 5.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริต
ตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
     2. การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
   กลยุทธท่ี 5.2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ         
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน                             
     2. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินให
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  
   กลยุทธท่ี 5.3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม 
การทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     2. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
     3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต 
     4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครฐัตนสังกัด 
   กลยุทธท่ี 5.๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปราม          
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
     2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
     3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็นทาง
กฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
     4 . การบั งคับใช กฎหมายและดํ าเนิ นคดีตามระดับความเสี ยหาย/                 
ความเรงดวน/สถิติการทุจริต  
     5. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ  
     ๖. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมาย           
และลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผดิเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 
 
 
 



๑๑ 
 

   กลยุทธท่ี 5.5 บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวาง
หนวยงานปราบปรามการทุจริต 
     ๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
     ๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่ อสาธารณะ                 
หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจเอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบ             
การปราบปรามการทุจริต 
   กลยุทธท่ี 5.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     ๑. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) 
ท่ีมีความนาเชื่อถือและสรางความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
     ๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
     ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 
   กลยุทธท่ี 5.7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ี
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูใน
เชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต (non-training) 
     2. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตให มีความรู /ทักษะ/          
ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต (training) 
     3. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ี
ปราบปรามการทุจริต 
   กลยุทธท่ี 5.8 การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนัก
ถึงโทษของการกระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพร
เปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการรับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง 
   กลยุทธท่ี 5.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower) และเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี
ทุจริตระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 



๑๒ 
 

  ยุทธศาสตร ท่ี  6  “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
   คําอธิบาย : ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู เรื ่องการทุจริตของ
ประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ  
การยกระดับคาด ัชน ีการรับรู การทุจร ิตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็น           
การประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงาน                   
ท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ 
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
   กลยุทธท่ี 6.๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1 . ศึกษา วิ เคราะหป ระเด็ นการประเมินและวิธีการสํ ารวจตาม                   
แตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
     2. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริต
ของประเทศ (CPI) 
     3. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่อง   
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
     4. การจัดการการรับรู (Perceptions) 
   กลยุทธท่ี 6.2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
    แนวทางตามกลยุทธ 
     1. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (ยุทธศาสตรท่ี 1 – ยุทธศาสตรท่ี 5) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู           
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
     2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
       
 รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม          
ของบุคคลคือ นโยบายขอท่ี 10 สรุปไดดังนี้ 
                 นโยบายท่ี 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ     
   ขอ 10.1 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ 
สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบ 
ท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส           
มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส 
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง 
หนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุนและดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวนัเปนสําคัญ  
   ขอ  10 .2 ยกระดับสมรรถนะของหน วยงานของรัฐ ให มีประสิทธิภ าพ                  
สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด
โดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการ
หลากหลาย ซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการ              
ไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
   ขอ 10.3 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี ไมจําเปน             
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง                  
การอนุญาต อนุ มัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมี ข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอนและ           
เสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
   ขอ 10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระ
สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการ   
ตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํา
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือ    
ละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน          
ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน ใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 



๑๔ 
 

   ขอ 10.5 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ         
ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤต ิ      
มิชอบ ท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติ               
มิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เร่ืองมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
               เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ใหแกประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม             
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง             
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
  ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
กระทําการหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู ใชหรือผูสนับสนุน                
ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหาร       
งานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย     
อยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนา               
สวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                
พ.ศ.2542 อยางเครงครัด 
  ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการ
ตามขอ 2 และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
  ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน              
ในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัด                      
ผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3  และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ัง                    
เสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง 
 



๑๕ 
 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
 
 วิสัยทัศน 
  “ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสูอนาคตไดอยางม่ันคงและสมดุล     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 พันธกิจ 
  ๑. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และความม่ันคงภายใน 
  ๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
  ๓. สงเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๔. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 
  
 เปาหมาย 
  ๑. ชุมชนเขมแข็ง 
  ๒. ชุมชนมีความปลอดภัย 
  ๓. สังคมมีความสงบเรียบรอย 
  ๔. หนวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขมแข็ง 
  ๕. พ้ืนท่ีภูมิภาคและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 
 จากแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 มีประเด็นท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวของกับการปองกันปราบรามและทุจริตมิชอบคือ “ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐาน        
การพัฒนาองคกรอยางสมดุล  กลยุทธท่ี 4.1 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคี   
การพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน” ซ่ึงมีรายละเอียดยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  “ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล   
   กลยุทธท่ี ๔.๑ องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
มีความเขมแข็ง 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับโครงสรางและกลไกการดําเนินงานใหสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ดิจิทัล (Digital Service) และบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
     3. เพ่ิมชองทางการเข าถึงบริการภาครัฐและปรับปรุงการอํานวย                       
ความเปนธรรมโดยเพ่ิมบทบาทการแกไขปญหาแทนการสงตอปญหา 
     ๔. ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเนน 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     ๖ . ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในความรับผิดชอบให มีความชัดเจน              
เปนปจจุบัน และเอ้ือตอการปฏิบัติงานขององคกร 
     ๗. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธและระบบการสื่อสารสองทางท่ีมี  
ความรวดเร็วและเชื่อถือได 
     ๘ . ขับเคลื่อนการสรางอัตลักษณการดาเนินงาน (V-HAPPY) ให เปน
รูปธรรม 
     9. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให เปนผูนํ าการเปลี่ ยนแปลง                   
สรางอัตลักษณบุคลากร (PITHAK) และจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนท่ี 
     ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคํานึงถึงการสรางแรงจูงใจ และการสรางความเทาเทียมในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
“มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุจริต”  
 
 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต            
และถือเปนนโยบายสําคัญ โดยเนนย้ําใหสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามระเบียบขอกฎหมาย โดยกําหนดการดําเนินการ 
“มหาดไทยใสสะอาดตอตานการทุจริต” ประกอบดวย 5 มาตรการ คือ 
  มาตรการท่ี  1  การบริหารงานและการปฏิบั ติ งานตามหลักธรรมาภิบาล                      
โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการบริหารดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค 
โปรงใส และเปนธรรม 
   แนวทางการดําเนินงาน : 
    หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและอําเภอ ประกาศนโยบายและ            
ความโปรงใสของหนวยงาน 
  มาตรการท่ี 2 การปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด ไดมีความรู    
ความเขาใจ สามารถยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมซ่ือสัตยสุจริตและนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 
   แนวทางการดําเนินงาน : 
    จัดทําโครงการฝกอบรมปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรปฏิบัติงาน   
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต อุทิศตนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกําลังความสามารถและการฝกอบรม      
สรางความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามแผนปฏิบัติราชการการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       
  มาตรการท่ี 3 สรางคุณธรรมในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังเปดเผยขอมูลและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารใหแกประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ โดยมีมาตรการยอยในการดําเนินการดังนี้ 
   มาตรการยอยท่ี 3.1 การประชาสัมพันธ โครงการ งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับ 
ตามหนวยงานราชการ วัด มัสยิด ท่ีทําการกํานัน ผูใหญบานและเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือให
ประชาชนไดรับรูรับทราบเทาทันหนวยงานราชการ 
    แนวทางการดําเนินงาน : 
     3.1.1 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง               
การใหขอ มูลข าวสารเก่ียวกับการดํ าเนินการและผลการพิจารณาการจัด ซ้ือจัดจ างตาม                  
แผนงาน/โครงการ ของสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ 
     3.1.2 สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด แจงบุคลากรท่ี
เก่ียวของทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 



๑๘ 
 

   มาตรการยอยท่ี 3.2 การนําแนวทางขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาเปน
แนวทางในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โครงการใหญหรือโครงการ
งบประมาณของกลุมจังหวัด เปนตน เพ่ือสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือ    
จัดจางในภาครัฐ กอใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและสรางความเชื่อม่ันใหแกภาคเอกชนใน              
การเสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ 
    แนวทางการดําเนินงาน : 
     กระทรวงมหาดไทยจะไดรวมกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือกําหนดแนวทาง    
การดําเนินงานตามแนวทางขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพ่ือนํามาปรับใชกับการดําเนิน
โครงการสําคัญๆ ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดไดทราบและถือปฏิบัติ 
   มาตรการยอยท่ี 3.3 เผยแพรขอมูลใหสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก เพ่ือแจงให
สมาชิกสภาฯ ไดรับทราบวา กระทรวงมหาดไทยมีโครงการงบประมาณขับเคลื่อน 18 กลุมจังหวัดๆละ 
5,000 ลานบาท เพ่ือสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน 
    แนวทางการดําเนินงาน : 
      กระทรวงมหาดไทยจะไดแจงสภาวิศวกร และสภาสถาปนิกใหทราบวา
กระทรวงมหาดไทยมีโครงการงบประมาณขับเคลื่อน 18 กลุมจังหวัดๆละ 5,000 ลานบาท เพ่ือแจง
ใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบขอมูลอยางกวางขวาง เพ่ือใหการดําเนินงานในพ้ืนท่ีมีความโปรงใส 
   มาตรการยอยท่ี 3.4 สรางความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือขาย  
ภาคประชาชนตอตานการทุจริตในพ้ืนท่ีรวมติดตามตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
    แนวทางการดําเนินงาน : 
     นํากลไกการดํ าเนินงานตามกรอบความรวมมือการลงนาม MOU            
กับสํานักงาน ป.ป.ช. และหอการคาไทย และองคกรตอตานการคอรรัปชั่น สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือขาย 
ภาคประชาชนตอตานการทุจริตในพ้ืนท่ี รวมติดตามตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
  มาตรการท่ี 4  การใชชองทางการรองเรียนรองทุกขของกระทรวงมหาดไทย             
เพ่ือใหประชาชนไดแจงขอมูลขาวสารและรองเรียนรองทุกข และแจงเบาะแสการกระทําการทุจริต 
   แนวทางการดําเนินงาน : 
    ขับเคลื่อนศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนยดํารงธรรมจังหวัด          
และศูนยดํารงธรรมอําเภอ เพ่ือเปนกลไกรับแจงขอมูลขาวสารและรองเรียนรองทุกข และแจงเบาะแส
การกระทําการทุจริต 
 
 
 
 



๑๙ 
 

  มาตรการท่ี 5 มุงตอตานและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ โดยเฝาระวัง
อยางรัดกุมและใชมาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผูทุจริตคอรรัปชันและผูท่ีเก่ียวของอยางจริงจัง 
   แนวทางการดําเนินงาน : 
    สวนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจดําเนินการ การเฝาระวังอยางรัดกุม
และใชมาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผูทุจริตคอรรัปชัน และผูท่ีเก่ียวของอยางจริงจังและรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

สวนท่ี 2 
กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 
     
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
สรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู 
การทุจริต : CPI  
ของประเทศไทย 

ขอ 1. กําหนดมาตรการและแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน              
การบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม        
ความซื่อสัตยสุจริต  

ขอ 1. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ขอ 5. สนับสนุนขอมลูใหแก ป.ป.ท.             
ในการพิสูจนเก่ียวกับการทุจรติและ         
การรายงานผลการปฏิบัติตอ คสช. 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบ

ปองกัน       
การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู      
การทุจริต : CPI  
ของประเทศไทย 

ขอ 2. การบังคับใชมาตรการทางวินัย 
มาตรการทางการปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว      
กับขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
ขอ 3. การควบคุม กํากับดแูล การจัดซื้อจดั
จางใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 อยางเครงครัด 

1. สงเสริม   
การบริหาร
กิจการบานเมือง
ท่ีดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ในเชิงปฏิบัติ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู    
การทุจริต : CPI  
ของประเทศไทย 

10.2 ใหประชาชนเขาถึง   
การบรกิารสาธารณะไดรวดเรว็ 
ประหยดั สะดวก ทําข้ันตอนท่ี
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ี
รวดเร็ว 
10.6 ใหผูรับบริการมีโอกาส
ประเมิน ระดับความเช่ือถือของ
หนวยงานของรัฐและเปดเผย
การประเมินผลตอประชาชน 

3. สนับสนุน  
ใหมี “จังหวัด          
ใสสะอาด 
อําเภอใส
สะอาดและ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใส
สะอาด” 
 

2. ปองกัน
ปราบปราม  
การทุจริต      
อยางเขมขน 
 

10.3 พัฒนาหนวยงานใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู             
สรางนวัตกรรมการทํางาน             
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพ            
และมรีะบบบูรณาการ 
10.7 สงเสรมิและสนับสนุน
ภาคีองคกรภาคเอกชนและ
เครือขายตางๆ เพ่ือสอดสอง 
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ี
ของรัฐเพ่ือตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

ยุทธศาสตร 
ชาติฯ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-

2564) 

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายท่ี 10 การปองกัน

ปราบปราบการทุจริต      

คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

นโยบาย
เนนหนัก มท.
มหาดไทยใส

สะอาดฯ 

กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



๒๑ 
 

 

 

 
 

 

 

กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



๒๒ 
 

ส่ วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการป่ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565 

องค่ การบริหารส่ วนตําบลเต่ างอย 
 

ยุทธศาสตร ที ่1 สร่ างสังคมที่ไม่ ทนต่ อการทุจริต 
 

กลยุทธ ที่1.1ปรับฐานความคิดทุกช วยวัยตั้งแต ปฐมวัยให สามารถแยกระหว างผลประโยชน ส วนตัวและผลประโยชน ส วนรวม แนวทางตามกลยุทธ 
ที่1.1.1 พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอและรูปแบบการป องกันการทุจริตตามแนวคิดแยก 

ระหว างผลประโยชน ส วนตัวและผลประโยชน สวนรวมในทุกระดับ   

โครงการ/กิจกรรม เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวดั ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
    (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
         

1. กิจกรรมโตไป ร อยละ 85  - - -  ร อยละของเด็กนักเร เด็กนักเรยีนมีคณุธ  - - - -  กอง  
ไม โกง        ในเขตองค การบริหาร จริยธรรม ทําให การทุจริต      การศึกษา  

        ส วนตําบลเต างอย คอร รัปช่ันเป นพฤติกรรม        
        มีความรู ความเข าใจ ที่ไม สามารถยอมรับได          
        มีคุณลักษณะอันพึงและเกิดความกล าหาญ         
        ประสงค ได แก  ทางจริยธรรมต อสู กับ         
        ความซื่อสัตย สุจริตความไม ถูกต องโดย         
        การมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงผลประโยชน ของ         
        ความเป นธรรมทาง ส วนรวมเป นสําคัญ         
        สังคมการกระทําอย าง          
        รับผิดชอบและการ          
        เป นอยู อย างพอเพี          



๒๓ 
 

กลยุทธ ที่ 1.2 ส งเสริมให มีระบบและกระบวนการกล อมเกลาทางสังคมเพื่อต านการทุจริต แนวทางตามกลยุทธ ที่1.2.1 
กล อมเกลาทางสังคมในทุกช วงวัยตั้งแต ปฐมวัย เพื่อสร างพลเมืองท่ีดี   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
                  

มาตรการ 
          (บาท)          (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม      ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                        

1. โครงการเข าค าย ร อยละ 85   -  80,000  80,000  ร อยละของเด็กนักเรียนเด็กนักเรยีนตระหนัก  -  -  -  80,000  กอง  
พุทธบุตร                มีความรู ความเข าใจในและยึดมัน่ในสิ่งท่ีดีงาม            การศึกษา  

                หลักธรรมคําสอนของ มีศีลธรรมจริยธรรม               
                พระพุทธศาสนา ซื่อสัตย สุจรติมีความ               
                ได เรยีนรู การประพฤติประพฤติในทางที่ถูกท่ี              
                ตนแบบพุทธบุตร ควร สามารถนําไป               
                  ประพฤติปฏบิัติใน               
                  ชีวิตประจําวันได                
                  เหมาะสม               

2. โครงการวันเด็ก  ร อยละ 70   -  80,000  80,000  ร อยละของจํานวนเด็กเด็กนักเรียนและเยาวชน  -  80,000  -  -  กอง  
แห งชาติ                นักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นท่ีองค การ             การศึกษา  

                ในเขตพื้นท่ีองค การบริหารส วนตําบล               
                บริหารส วนตําบล เต างอยได พัฒนาตนเอง               
                เต างอย ที่เข าร วม ทั้งทางด านอารมณ                
                กิจกรรมโีอกาสได  สังคม สตปิ ญญาและ               
                แสดงออกในทาง ได รับการปลูกฝ งค านิยม              
                ที่ดีงาม ที่ดีงาม               



๒๔  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

3. โครงการป องกั  ร อยละ 85  - 15,000 15,000  ร อยละของนักเรยีนใ นักเรียนในเขตพื้นท  - 15,000 - -  กอง  
และแก ไขป ญหายา         เขตพื้นท่ีองค การ องค การบริหารส วน       การศึกษา  
เสพติดใน         บริหารส วนตําบล ตําบลเต างอยสามารถ         
สถานศึกษา         เต างอย ได รับรู ถึงโทษพัฒนาคุณภาพชีวิต         

         พิษภัยของยาเสพตดิ มีทักษะชีวิตสร างภมูิค ุ         
          ทางด านร างกายจิตใจ         
          ไม ตกเป นทาสของ         
          สิ่งเสพตดิ และสามารถ         
          ปฏิบัติตนเป นแบบอย าง        
          ที่ดีของเพื่อน ชุมชนได         

4. โครงการแข งขั  ร อยละ 85  - 150,000 150,000  ร อยละของเยาวชน เยาวชน ประชาชนใน  - - 150,000 -  กอง  
กีฬาต านยาเสพติด         ประชาชนในเขตพื้นท่ีเขตพื้นท่ีองค การบริหาร      การศึกษา  
ตําบลเต างอย         องค การบริหารส วน ส วนตําบลเต างอย         

         ตําบลเต างอยได เข า เห็นคุณค าของการ         
         ร วมการแข งขันกีฬา ออกกําลังกายมีน้ําใจ         
         รู จักรักษาสุขภาพ เป นนักกีฬารู แพ รู ชนะ         
         พลานามัยของตนเอง รู อภัยส งเสริมให เกดิ         
         ให แข็งแรงและห างไกลเกิดความรักความ         
         ยาเสพตด สามัคีในหมู คณะ         



๒๕  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

5. โครงการ  ร อยละ 85  - 10,000 10,000  ร อยละของสมาชิกสภา สมาชิกสภาท องถิ่น  - - - 10,000  สํานักปล  
ฝ กอบรมศักยภาพ         ท องถิ่นผู บริหารท องถิ่น ผู บริหารท องถิ่น หัวหน า       
ผู นํา         หัวหน าหน วยงาน หน วยงาน ผู นําชุมชน         

         ผู นําชุมชนและเจ าหน าท่ีและเจ าหน าที่ของรัฐ         
         ของรัฐมีความรู  องค การบริหารส วน         
         ความเข าใจในการ ตําบลเต างอยปฏิบัต ิ         
         ปฏิบัติราชการตามกฎหน าที่ตามกฎ ระเบยีบ         
         ระเบียบของทางราชการ ของ ทางราชการอย าง         
          เคร งครัดเกิดจติสํานึกท่ีด ี       
          ในการต อต านการทุจริต         
          และประพฤติปฏิบตัิตาม         
          คุณธรรมจริยธรรมที่ด         

6. กิจกรรมพัฒนา  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของผู บริหาร ผู บริหาร สมาชิกสภา  - - - -  สํานักปลดั  
คุณธรรมจริยธรรม         สมาชิกสภาเจ าหน าที่เจ าหน าที่ของรัฐและ         

         ของรัฐและพนักงานจ าง พนักงานจ างรู จักการให          
         องค การบริหารส วน และเสียสละเพื่อประโยชน         
         ตําบลเต างอยมีความ ส วนรวมมีจติสาธารณะ         
         เข าใจในหลักธรรมของ เกิดความสํานึกร วมใน         
         พระพุทธศาสนาและ การสร างสังคมแห ง         
         นําไปใช เป นแนวทางใน คุณธรรมและสมานฉันท          
         การดําเนินชีวิตส วนตัวสร างประโยชน แก          
         และในการปฏิบัตริาช ครอบครัวและประเทศชาต         



๒๖  
 

โครงการ/กิจกรรม เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
    (บาท)      (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม      ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

7. มาตรการ ร อยละ 85  - - -  ร อยละของผู บริหาร  ผู บริหารท องถิ่น  - - - -  สํานักปล  
เสรมิสร างองค ควา        สมาชิกสภาท องถิ่น  สมาชิกสภาท องถิ่น         
ด านการต อต าน        ข าราชการฝ ายประจําข าราชการฝ ายประจํา         
การทุจริต        ลูกจ างประจําและ ลูกจ างประจําและ         

        พนักงานท่ัวไปมีความรู พนักงานทั่วไปมีความ         
        ความเข าใจในการต อต านตระหนักและมีจิตสํานึก         
        การทุจริต เช นกฎหมาย ในการต อต านการทุจริต         
        ป.ป.ช.มาตรา 100 ไม เพิกเฉยต อการทุจรติ         
        มาตรา 103 มาตรา ทุกรูปแบบปฏิบัตหิน าที ่        
        103/7 เป นต น ด วยความถูกต องโปร          

 

แนวทางตามกลยุทธ ที่ 1พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู สําหรับทุกช วงวัยตั้งแต ปฐมวัย.2.2   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
          

1. โครงการส งเสร ิ  ร อยละ 85  - 10,000 10,000  ร อยละของเด็กนักเร เด็กนักเรยีนมีนิสยัร  - - - 10,000  กอง  
ภูมิป ญญาท องถิ่น        มีพัฒนาการที่เหมาะสมได รับการปลูกฝ งทัศนคต ิ       การศึกษา  
(กิจกรรมเล านิทาน         กับวัย มีทักษะการฟ งคุณธรรมจรยิธรรมความ         
ให ลูกฟ ง)         การคิด และกล าคดิ ซื่อสัตย สุจรติและค านิยม       

         กล าถาม กล าแสดงออก ท่ีดีงามส งผลให เป น        
         ในทางที่ถูกต อง ที่ดีของประเทศชาติต        



๒๗ 
 

แนวทางตามกลยุทธ ที่ 1.2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ   

โครงการ/กิจกรรม เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
    (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
        

1. โครงการอนุรัก ร อยละ 80  - 20,000 20,000  ร อยละของจํานวน ประชาชนมีจิตสํานึกใ  - - 20,000 -  สํานักปล  
พันธุ กรรมพืช        ข อมูลพันธุกรรมพืชที ่ การอนุรักษ พันธุกรรม         

        ประชาชนเก็บรวบรวม พืชเล็งเห็นความสําคัญ         
        เพื่อสร างฐานข อมูล ของการอนุรักษ และพัฒนา        
        พันธุกรรมพืชพืชทั้ง ทรัพยากรพันธุกรรมพืช         
        ที่มีอยู และใกล สูญพันธุ ให เกิดประโยชน แก ชุมชน         
         ท องถิ่นและประเทศ         

2. โครงการปลูกป า ร อยละ 80  - 20,000 20,000  ร อยละของประชาชน ประชาชนมีจิตสํานึก  - - - 20,000  สํานักปลดั  
เฉลิมพระเกียรต ิ        เขตพื้นท่ีตําบลเต างอยและตระหนักในการ         

        มีส วนร วมในการปลูกป าอนุรักษ ป าไม ให มีความ        
        เพิ่มพื้นท่ีป าไม ให อุดมสมบรูณ และยั่งยืน ี         
        ความสมบรูณ  ตลอดไป         

3. โครงการปลูกป  ร อยละ 80  - 20,000 20,000  ร อยละของประชาชน ประชาชนมีความหวงแหน  - - - 20,000  สํานักปล  
ชุมชนในที่สาธารณะ        เขตพื้นท่ีตําบลเต างอยทรัพยากรธรรมชาต ิ         
และป าชุมชน        มีส วนร วมในการปลูกป าจิตสํานกึในการอนุรักษ          

        เพิม่พื้นท่ีป าไม ให มีทรัพยากรธรรมชาติให          
        ความสมบรูณ  คงอยู อย างยั่งยืน         



๒๘  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

  แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
            

มาตรการ 
     (บาท)      (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

4. โครงการมอบ  ร อยละ 85  - 30,000 30,000  ร อยละของอาสาสมัค อาสาสมัครป องกันภ ั  - - - 30,000  สํานักปล  
เกียรติบตัรแก          ป องกันภัยฝ ายพลเรือนฝ ายพลเรือนมีจิตอาสา         
อาสาสมัครผู มีจิต        มีความรู ความเข าใจ ในการเข าช วยเหลือ         
สาธารณะ (ฝ กอบรม         และรู จักขั้นตอนในการผู ประสบภัย สามารถ         
สัมมนาและพัฒนา         ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานระงับเหตสุาธารณภัยที ่        
ประสิทธิภาพการ         ได อย างถูกต องเมื่อเกิดเกิดขึ้นในพื้นที่ได ทันท วงที        
ปฏิบัติงานของ         เหตุสาธารณะภยั ลดการสูญเสยีทั้งทาง         
อาสาสมัครป องกัน          ร างกาย ชีวิตและ         
ภัยฝ ายพลเรือน)          ทรัพย สินของประชาช         

5. โครงการมอบ  ร อยละ 85  - 50,000 50,000  ร อยละของอาสาสมัค อาสาสมัครป องกันภ ั  - - 50,000 -  สํานักปล  
เกียรติบตัรแก          ป องกันภัยฝ ายพลเรือนฝ ายพลเรือนมีความ         
อาสาสมัครผู มีจิต        ได ทบทวนความรู เดิม ชํานาญความมั่นใจและ         
สาธารณะ (ฝ กอบรม         และเรียนรู ในเรื่อง มีเตรยีมความพร อมใน         
อาสาสมัครป องกัน         เกี่ยวกับการป องกันภัยปฏิบัติหน าท่ีป องกัน        
ภัยฝ ายพลเรือน         ฝ ายพลเรือน และบรรเทาสาธารณภยั         
หลักสตูรทบทวน          ที่คาดว าจะเกดิขึ้นอีกท้ัง        
3 วัน)          มีเครือข ายอาสาสมัคร        

          ภาคประชาชนท่ีเข มแข็ง        
          ส งผลให เกดิความรัก        
          ความสามัคความร วมมือ ี        
          กับทางภาครัฐเป นอย         



๒๙ 
 

กลยุทธ ที่ 1.3 ประยุกต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป นเครื่องมือต านทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ ที่1.3.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ในการกล อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต อต านการทุจริ  

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

1. โครงการ  ร อยละ 85  - 20,000 20,000  ร อยละของประชาชนมี ประชาชนดํารงตนตาม  - - - 20,000  สํานักปลดั  
ฝ กอบรมหมู บ าน         ความรู ความเข าใจใน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         
เศรษฐกิจพอเพียง         ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีเหตุมผีล         

         พอเพียง ไม มีความโลภสามารถ         
          ประยุกต ใช เป นเครื่องมือ        
          ในการต อต านการทุจริต         
          เพื่อสร างสังคมที่เข         

 

  กลยุทธ ที่1.4 เสริมพลังการมีส วนร วมของชุมชนCommunity( ) และบูรณาการทุกภาคส วนเพื่อต อต านการทุจริต     

  แนวทางตามกลยุทธ ที่1.4.1 สร างชุมชนเฝ าระวังต อต านทุจริต         

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2561 
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดําเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
         

มาตรการ 
     (บาท)    (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
          

1. โครงการ  ร อยละ 85  - 10,000 10,000 ร อยละของประชาชน ประชาชนเกิดความศรัทธ - 10,000 - -  สํานักปล  
ปรองดองสมานฉันท         มีความรู ความเข าใจในในสถาบนัชาติศาสนา         

        การดําเนินชีวิตตาม พระมหากษัตริย มีจิตสํานึก        
        ระบอบประชาธิปไตย รักประเทศชาตินําสู ความ        
        อันมีพระมหากษตัริย ร วมือกันในการเฝ าระวัง         
        ทรงเป นประมุข ต อต านการทุจรติ          



๓๐ 
 

ยุทธศาสตร ที่2สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

กลยุทธ ที่๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล2. 
แนวทางตามกลยุทธ ที่2.1.1 การเผยแพร ข อมูลข าวสารที่เกี่ยวข องกับนโยบาย   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดําเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
          

1. กิจกรรมเผยแพร   ร อยละ 85  - - -  ร อยละของประชาชน ประชาชนได เข าถึงข อมูล - - - -  กองคลัง  
ข อมูลข าวสารด าน        ได รับทราบข อมูลข  ข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ        
การจัดซื้อจดัจ าง        เกี่ยวกับการจดัซื ้ จัดจ างร วมกันตรวจสอบ         

         ตามโครงการต างๆ ความถูกต องโปร งใส         
         ขององค การบริหาร ป องกันการทุจริตใน         
         ส วนตําบลเต างอย องค การบริหารส วนตําบล         
          เต างอย         

2. กิจกรรมเผยแพร  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของประชาชน ประชาชนมีส วนร วมใ  - - - -  กองคลัง  
ข อมูลข าวสารด าน        ได รับทราบข อมูลข  การติดตามตรวจสอบ         
การเงิน การคลัง         นโยบาย แนวทางการ การบริหารราชการของ         
พัสดุ และทรัพย สิน       ดําเนินกิจกรรมต างๆองค การบรหิารส วนตาํบล         
ขององค การบริหาร        ตามแผนพัฒนาท องถิ่นเต างอยทําให มีระบบ         
ส วนตําบลเต างอย        การใช จ ายงบประมาณ และกลไกในการป องกัน         

         ตามข อบัญญตัิ การโอนการทุจรติ มีความโปร งใส         
         จําหน ายทรัพย สินของในการปฏบิัติราชการ         
         องค การบริหารส วนต ํ          
         เต างอย          



๓๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณพ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา หน วยงาน  

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)  

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

3. กิจกรรม  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของประชาชน ประชาชนสามารถ  - - - - กองคลัง  
การรายงานผล         ได รับทราบผลการ ตรวจสอบผลการใช จ าย        
การใช จ ายเงินให          ใช จ ายเงินงบประมาณ เงินงบประมาณส งเสริม        
ประชาชนได รบั         รายรับรายจ ายและ ให เกิดการใช จ ายเงิน        
ทราบ         ฐานะทางการเงินของ งบประมาณอย างคุ มค า       

         องค การบริหารส วนต ํ ป องกันการทุจริต        
         เต างอย         



๓๒ 
 

แนวทางตามกลยุทธ ที่2.1.2 กําหนดมาตรการวิเคราะห ความเสี่ยงและการใช จ ายงบประมาณ   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

1. กิจกรรมควบค ุ  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของเจ าหน าท การเบิกจ ายเงิน  - - - -  กองคลัง  
การเบิกจ ายเงิน         ฝ ายบัญชีมีการจัดทํา งบประมาณขององค การ         
ตามข อบัญญตั ิ         ทะเบียนคุมการเบิก บริหารส วนตําบลเต า         
งบประมาณ         จ ายเงินงบประมาณ งอย เกิดความคุ มค าและ         
รายจ ายประจําป          แยกหมวดรายจ าย มีประสิทธิภาพลด         

         แยกแผนงาน แยก ข อผิดพลาดในการเบิก         
         ประเภทรายจ ายตาม จ ายเงนิงบประมาณ         
         งบประมาณที่ตั้งไว          

2. กิจกรรมจัดทํา  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของเจ าหน าท่ีเจ าหน าทีพ่ัสดุมีข อมูลใน - - - -  กองคลัง  
แผนการจดัหาพัสด ุ        พัสดุได จัดทําแผน การพัฒนาแผนและ         

         การจัดหาพสัดุเพื่อใช  กระบวนการจดัหาพสัด ุ         
         เป นข อมูลในการวางแผนเป นไปอย างถูกต อง         
         จัดซื้อจัดจ างของ รวดเร็วโปร งใส         
         องค การบริหารส วน ตรวจสอบได ทุกขั้นตอน         
         ตําบลเต างอย มีประสิทธิภาพ         
          เกิดความคุ มค า         
          เป นประโยชน กับการ         
          พัฒนาท องถิ่น         



๓๓ 
 

แนวทางตามกลยุทธ ที่2.1.3 การสร างกลไกการตรวจสอบการใช อํานาจของฝ ายบริหาร   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

1. กิจกรรมประช ุ  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของสมาชกิ สภาองค การบริหารส ว  - - - -  สํานักปล  
สภาองค การบริหาร         สภาองค การบริหาร ตําบลเต างอยมีส วนร วม        
ส วนตําบลเต างอย         ส วนตําบลเต างอย ในการตรวจสอบการ         

         ได เข าร วมการประชุมทํางานของฝ ายบริหาร         
         สภาท องถิ่น เพื่อส งเสรมิให เกิดความ        
          ถูกต อง โปร งใส ป องกัน       
          การทุจริต        

 

แนวทางตามกลยุทธ ที่2.1.4 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
                 

มาตรการ 
          (บาท)         (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม     ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                       

1. กิจกรรมตดิตาม  ร อยละ 85   -  -  -  ร อยละของพนักงาน การปฏิบัติงานเป นไป  -  -  -  -  สํานักปลดั  
ประเมินผลและ                องค การบริหารส วน อย างมีประสิทธิภาพ               
รายงานผลการ                ตําบลเต างอยปฏิบัตปิระสิทธิผล ทําให การใช              
ตรวจสอบควบคุม                หน าที่เป นไปตาม ทรัพยากรเป นไปอย าง              
ภายใน                ระเบียบกฎหมาย ประหยดัและคุ มค า              

                ข อบังคับต างๆ ลดความเสีย่งหรือ              
                 ผลเสียหายที่อาจมีขึ้นได               



๓๔ 
 

กลยุทธ ที่.2 ส งเสริมให มีการศึกษา2 วิเคราะห  ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค กรปกครองส วนท องถิ่น แนวทางตามกลยุทธ ที่2.2.1 
เผยแพร องค ความรู ในการดําเนินนโยบายอย างโปร งใสและไร การทุจริตให แก องค กรปกครองส วนท องถิ   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
                

มาตรการ 
          (บาท)         (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม     ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                       

1. โครงการฝ กอบร  ร อยละ 85   -  5,000  5,000  ร อยละของผู เข าร วมประชาชนได รับรู สิทธิใน -  -  -  5,000  สํานักปลดั  
เพื่อเสรมิสร างค                อบรมมีความรู ความ การเข าถึงข อมลูข าวสาร              
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.                เข าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บของราชการ. มีส วนร วม              
ข อมูลข าวสารของ                ข อมูลข าวสารของ ในการตรวจสอบการ              
ทางราชการ                ทางราชการ ทํางาน ทําให เกิดความ              

                 โปร งใสป องกันการทุจริต              
                 ขององค การบริหารส วน              
                 ตําบลเต างอย              



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร ที3่พัฒนาระบบป องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

กลยุทธ ที่.๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป องกันการทุจริต3 
แนวทางตามกลยุทธ ที่3.1.1 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 

โครงการ/กิจกรรม เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565 
ตัวช้ีวัด 

 
ผลลัพธ  

 แผนการดําเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
         

มาตรการ 
    (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
         

1. โครงการวางแผน ร อยละ 85  - 100,000 100,000 ร อยละของประชาชน  1. ประชาชนมีส วนร วมใน - - - 
100,00
0 กองช าง  

และจัดทําผังชุมชน       เข าร วางแผนและม  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค        
       จัดทําผังชุมชนร วมกัน  ภายใต ขีดจํากดัที่จะต อง        
       เพื่อการพัฒนาระบบ  ไม ส งผลกระทบต อ        
       สาธารณูปโภค  ทรัพยากรธรรมชาต ิ        
       โครงสร างพ้ืนฐานและ  ดั้งเดิมที่มีอยู ในชุมชน        
       การใช ประโยชน ที่ดิน2. ประชาชนมีส วนร วม        
       ของชุมขน  พัฒนาการใช ประโยชน         
         ที่ดินของชุมชนในอนาคต        
         อย างเป นรูปธรรมช วยลด        
         การเกิดภัยพิบัติและ        
         ลดความเสีย่งจากการ        
         เปลี่ยนแปลงของสภาพ        
         ภูมิอากาศในพื้นที่ได อย าง        
         ยั่งยืนและมีประสิทธิภา        



๓๖  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

2. โครงการจัดทํา  ร อยละ 85  - 10,000 10,000  ร อยละของประชาชนท ประชาชนมีส วนรวมใน  - - 10,000 -  สํานักปล  
แผนชุมชน         เข าร วมจัดทําแผนชุมชนการพัฒนาชุมชนหรือ         

         ได มีการแลกเปลี่ยน ท องถิ่นของตนเอง         
         เรียนรู ร วมกันเพื่อการ ชุมชนได ร วมคิด         
         วางแผนแก ไขป ญหา ร วมกําหนดแนวทางและ         
         และตอบสนองความ กิจกรรมการพัฒนาของ         
         ต องการของชุมชนได  ชุมชนโดยคํานึงถึงศักยภาพ         
         อย างเหมาะสมและ ทรัพยากรภมูิป ญญา         
         ครอบคลมุ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและ         
          สิ่งแวดล อมในท องถ         

3. มาตรการแต งต ั  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของจํานวนคร องค การบริหารส วนต ํ  - - - -  สํานักปล  
คณะกรรมการจัดทํา         ที่ตัวแทนประชาชน เต างอยมีคณะกรรมการ         
และคณะกรรมการ         เข าร วมกิจกรรมการ สนับสนุนการจัดทํา         
ติดตามประเมินผล         จัดทําแผนและตดิตามแผนพัฒนาเพื่อยกร าง         
แผนพัฒนาองค การ         ประเมินผลแผนพัฒนา หรือจดัทําร างแผนพัฒนา        
บริหารส วนตําบล         องค การบริหารส วน ท องถิ่น ตามต องการ         
เต างอย         ตําบลเต างอย ของประชาคมและชุมชน         

          ด วยความถูกต อง โปร งใส       
          ป องกันการต อต านการ        
          ทุจริต        



๓๗  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
           

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

4. กิจกรรมประเมิน  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของการรวบรวม องค การบริหารส วนต  - - - -  สํานักปล  
ประสิทธิภาพของ         เอกสาร หลักฐาน เต างอยผ านเกณฑ การ         
องค กรปกครองส วน         ถูกต องครบถ วน ประเมินประสิทธิภาพ         
ท องถิ่น(LPA)         ตามตัวช้ีวัดการตรวจขององค กรปกครองส วน         

         ประเมินประสิทธิภาพท องถิ่น(LPA) และสามารถ         
         ขององค กรปกครอง นําผลการประเมินมาใช          
         ส วนท องถิ่น(LPA) กําหนดแนวทางใน         
          การส งเสริมและพัฒนา         
          การทํางานร วมกันต อไป         

 

แนวทางตามกลยุทธ ที่3.1.2 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข ามามีส วนร วมกับระบบการป องกันการทุจริต   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดําเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
               

มาตรการ 
          (บาท)         (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม     ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                       

1. มาตรการแต งตั้งร อยละ 85   -  -  -  ร อยละของจํานวนครั้งองค การบริหารส วนตําบล -  -  -  -  กองคลัง  
ตัวแทนประชาคมเข                ที่ตัวแทนประชาชน เต างอยมีกลไกภาค              
ร วมเป นคณะกรรมการ             เข าร วมกิจกรรมการ ประชาชนในการมีส วนร วม              
ตรวจการจ าง                ตรวจการจ างของ อย างเข มแข็งกับมาตรการ              

                องค การบริหารส วน การป องกันการทุจริต              
                ตําบลเต างอย ส งเสรมิการทํางานอย าง              
                 ถูกต องโปร งใส ตรวจสอ              



๓๘ 
 

กลยุทธ ที่.2สร างกลไกการป องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต3 
แนวทางตามกลยุทธ ที่ 3.2.สร างกลไกป องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต1   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
                 

มาตรการ 
          (บาท)         (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม     ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                       

1. มาตรการให   ร อยละ 85   -  -  -  ร อยละของจํานวนครั้งองค การบริหารส วน  -  -  -  -  ทุกสํานัก  
ความร วมมือกับ                ในการให ความร วมมือตําบลเต างอยปฏิบัต ิ             /กอง  
หน วยตรวจสอบ                กับหน วยตรวจสอบ ราชการตามภารกิจ               
ทั้งภาครัฐและอง                ทั้งภาครัฐและองค กรหน าที่เป นไปตามกฎ               
อิสระทีไ่ด ดําเนินการ             อิสระเพื่อการตรวจสอบระเบียบของทางราชการ               
ตามอํานาจหน าท่ี               ควบคุมดูแลการปฏิบัติช วยลดข อผิดพลาดหรือ               
เพื่อการตรวจสอบ               ราชการ ลดความเสีย่งท่ีอาจจะ               
ควบคุมดูแลการ                เกิดขึ้นและป องกัน               
ปฏิบัติราชการ                ป ญหาการทุจริต               



๓๙ 
 

กลยุทธ ที่ 3.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดป ญหาการทุจริต 
แนวทางตามกลยุทธ ที่ 3.3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช  

ดุลยพินิจของเจ าหน าที่รัฐ  

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
                

มาตรการ 
          (บาท)         (บาท)     

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ   ปริมาณงาน   บูรณาการ   งบปกติ   รวม     ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4   
                       

1. กิจกรรมการใช   ร อยละ 85   -  -  -  ร อยละของประชาชนท่ี การให บริการแก ประชา  -  -  -  -  ทุกสํานัก  
บัตรคิวในการตดิต อ              ใช บริการมีความพึงพอใจ ความเสมอภาคเป นธรรม             /กอง  
ราชการ                ได รับความสะดวก ต อผู มารับบริการ               

                รวดเร็ว ในการใช  ป องกันการให บริการที ่               
                บริการตามลาํดับ ไม เป นระบบมีการลัดคิว               
                ก อนหลัง ซึ่งเป นช องทางหนึ่งใน               
                 การทุจริตประพฤตมิิชอบ               
                 ของเจ าหน าท่ีในการเอื้อ              
                 ประโยชน แก พวกพ อง               
                 ของตนเอง               

2. กิจกรรมป าย  ร อยละ 85   -  -  -  ร อยละของประชาชนม การให บริการมีความ  -  -  -  -  ทุกสํานั  
ประชาสมัพันธ                 ความรู ความเข าใจใน สะดวก รวดเร็ว             /กอง  
แนวทางการติดต อ                แนวทางการปฏิบัติงานช วยลดเวลาในการตดิต อ               
ราชการ                ของเจ าหน าท่ีสามารถ ราชการของประชาชน               

                เตรียมความพร อมใน และประชาชนสามารถ               
                การมารับบริการได  รับรู เข าใจการปฏิบัตงิาน              
                อย างถูกต อง ของเจ าหน าท่ีได อย าง               
                 เป ดเผย               



๔๐  
 

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

3. มาตรการการ  ร อยละ 80  - - -  ร อยละของจํานวนคําส การบริหารราชการของ  - - - -  สํานักปล  
มอบอํานาจอนุมัต ิ        มอบอํานาจอนุมัต ิ องค การบริหารส วนตําบล         
อนุญาตสั่งการของ         อนุญาตสั่งการของ เต างอยมีการมอบหมาย         
ผู บริหารท องถิ่น        ผู บริหารท องถิ่นช วยให  อํานาจเพื่อลดขั้นตอน         
เพื่อลดขั้นตอนและ        เกิดความคล องตัวใน ลดป ญหาการทุจริต         
ระยะเวลาในการ         การปฏิบัติงานและช วย รวมทั้งการใช ดุลยพินิจ         
ปฏิบัติราชการ         อํานวยความสะดวกใน ต างๆ ของฝ ายบริหาร         

         การให บริการประชาชน เป นไปโดยรอบคอบ         
         หรือบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหาร         
         อย างมีประสิทธิภาพ กิจการบ านเมืองที ่         

4. มาตรการออก  ร อยละ 80  - - -  ร อยละของคําสั่ง การบริหารราชการของ  - - - -  ทุกสํานั  
คําสั่งมอบหมาย         มอบหมายงานของ องค การบริหารส วนตําบล       /กอง  
งานของนายกฯ         นายกฯ ปลดัและ เต างอยไม สร างเงื่อนไข         
ปลัดและหัวหน า         หัวหน าส วนราชการ ขั้นตอนท่ียุ งยากให          
ส วนราชการของ         ช วยให การปฏิบัติงานประชาชน ไม มีขั้นตอน         
องค การบริหารส วน        ของเจ าหน าท่ีเป นไปการปฏิบัตงิานเกินความ         
ตําบลเต างอย         ด วยความเรียบร อย จําเป น การบริหารงานม ี         

         เกิดผลสมัฤทธ์ิต อภารกิจประสิทธิภาพ คุ มค า         
         ขององค การบริหาร ประชาชนได รบัการ         
         ส วนตําบลเต างอย อํานวยความสะดวก         
          เกิดประโยชน สุขแก          
          ประชาชน         



๔๑ 
 

ยุทธศาสตร ที่4ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 

กลยุทธ ที่.๑ปรับปรุงระบบรับเรื่องร องเรียนการทุจริตให มีประสิทธิภาพ4 
แนวทางตามกลยุทธ ที่ 4.1.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร องเรียนของหน วยงานต อต านการทุจริตต างๆ1 ให มีความรวดเร็ว เข าถึ 

โดยง าย   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดําเนินงานและใช จ ายงบประมาณ  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
     (บาท)      (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   
          

1. กิจกรรมศูนย รบัร อยละ 85  - - -  ร อยละของจํานวน 1. การให บริการของ  - - - -  สํานักปลดั  
เรื่องราวร องทุกข        เรื่องราวร องทุกข / ศูนย รับเรื่องราวร องทุกข /       
ขององค การบริหาร        ร องเรียนของประชาชน ร องเรียนช วยแก ป ญหา        
ส วนตําบลเต างอย        ที่ได รับความเดือนร อน ความเดือนร อนของ        
หลากหลายช องทาง        มีการดําเนินแก ไขป ญหาประชาชนได อย างมีคุณ        

         ให แล วเสร็จภายใน ถูกต องรวดเร็วและเกดิ        
         ระยะเวลาที่กําหนด ประโยชน ต อผู รับบริการ       
          โดยตรง        
          2. ประชาชนได มีส วนร วม        
          ในการสอดส องดูแลสังคม        
          เพื่อป องกันแก ไขป ญหา       
          การทุจริต        



๔๒ 
 

แนวทางตามกลยุทธ ที่4.1.2 การสร างความเชื่อม่ันและความไว วางใจต อระบบการรับเรื่องร องเรียน   

โครงการ/กิจกรรม  เป าหมายดําเนินงาน  ป งบประมาณ พ.ศ.2565  
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ  

 แผนการดาํเนินงานและใช จ ายงบประมา  หน วยงาน  
          

มาตรการ 
     (บาท)     (บาท)   

รับผิดชอบ 
 

 หน วยนับ ปริมาณงาน  บูรณาการ งบปกติ รวม     ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
         

1. มาตรการแต งต ั  ร อยละ 85  - - -  ร อยละของจํานวน 1. การให บริการรับเร - - - -  สํานักปล  
ผู รับผดิชอบและ         คําสั่งในการมอบหมาย ร องเรียน/ร องทุกข          
การดําเนินการ         แต งตั้งผู รับผดิชอบ ผู ท่ีได รับความเดือดร อน       
เกี่ยวกับเรื่องร          ดําเนินการเกี่ยวกับสามารถให บรกิารได          

         เรื่องร องทุกข /ร องเรียน อย างมีประสิทธิภาพ         
         ของประชาชนชน สร างความเช่ือมั่น         
         เป นไปตามขั้นตอน ไว วางใจแก ประชาชน         
         การปฏิบัติงานท่ี 2. ประชาชนมีบทบาท         
         สอดคล องกับกฎหมาย ในการเฝ าระวังและ         
         ระเบียบและหลักเกณฑ ตดิตามตรวจสอบการ         
         เกี่ยวข อง ทํางานของเจ าหน าท่ีเพื่อ       
          ป องกันการทจุากริต         
          การปฏิบัตริาชการ          


