
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

 



 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

********************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือสามารถน า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้และสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส   มีคุณธรรม   จริยธรรม     และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย    รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ นั้น      

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ    พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  จึงขอประกาศใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เต่างอย ต่อไป      

  

 ประกาศ   ณ  วันที่     25     เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 
 

                                             
 

( นางภัทราพร  ทัศคร ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเตา่งอย 
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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 
 
 



๕ 
 

   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
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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 
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   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 
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   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 
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   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 
 

สวนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลเตางอย 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 

 กลยุทธท่ี 1.1 ปรับฐานความคิดทุกชวยวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.1.1 พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอและรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมโตไป 
ไมโกง 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของเด็กนักเรียน
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย               
มีความรูความเขาใจ                
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ไดแก           
ความซื่อสัตยสุจริต           
การมีจิตสาธารณะ  
ความเปนธรรมทาง
สังคม การกระทําอยาง
รับผดิชอบ และการ
เปนอยูอยางพอเพียง  

เด็กนักเรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม ทําใหการทุจริต
คอรรัปช่ันเปนพฤติกรรม
ท่ีไมสามารถยอมรับได 
และเกิดความกลาหาญ
ทางจริยธรรมตอสูกับ
ความไมถูกตอง โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ 

- - - - กอง
การศึกษา 

 



๒๓ 
 

 กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.2.1 กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการเขาคาย
พุทธบุตร 
 

รอยละ 85 - 80,000 80,000 รอยละของเด็กนักเรียน
มีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา           
ไดเรียนรูการประพฤติ
ตนแบบพุทธบุตร 

เด็กนักเรยีนตระหนัก
และยดึมั่นในสิ่งท่ีดีงาม 
มีศีลธรรมจริยธรรม 
ซื่อสัตย สุจรติ มีความ
ประพฤติในทางท่ีถูกท่ี
ควร สามารถนําไป
ประพฤติปฏบัิติใน
ชีวิตประจําวันได
เหมาะสม  

- - - 80,000 กอง
การศึกษา 

2. โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 
 

รอยละ 70 - 80,000 80,000 รอยละของจํานวนเด็ก
นักเรียนและเยาวชน  
ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล         
เตางอย ท่ีเขารวม
กิจกรรมมีโอกาสได
แสดงออกในทาง              
ท่ีดีงาม 

เด็กนักเรยีนและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล         
เตางอย ไดพัฒนาตนเอง
ท้ังทางดานอารมณ 
สังคม สตปิญญาและ
ไดรับการปลูกฝงคานิยม
ท่ีดีงาม 

- 80,000 - - กอง
การศึกษา 

 
 
 



๒๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
 

รอยละ 85 - 15,000 15,000 รอยละของนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล         
เตางอย ไดรับรูถึงโทษ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต            
มีทักษะชีวิต สรางภูมคิุมกัน
ทางดานรางกายจิตใจ 
ไมตกเปนทาสของ          
สิ่งเสพตดิ และสามารถ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีของเพ่ือน ชุมชนได 

- 15,000 - - กอง
การศึกษา 

4. โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด
ตําบลเตางอย 

รอยละ 85 - 150,000 150,000 รอยละของเยาวชน 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย ไดเขา
รวมการแขงขันกีฬา
รูจักรักษาสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง
ใหแข็งแรงและหางไกล
ยาเสพตด 

เยาวชน ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย     
เห็นคุณคาของการ    
ออกกําลังกาย มีนํ้าใจ
เปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ 
รูอภัย สงเสรมิใหเกิด   
เกิดความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ                 

- - 150,000 - กอง
การศึกษา 

 
 
 



๒๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5. โครงการ
ฝกอบรมศักยภาพ
ผูนํา 

รอยละ 85 - 10,000 10,000 รอยละของสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
หัวหนาหนวยงาน   
ผูนําชุมชนและเจาหนาท่ี
ของรัฐ มีความรู          
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติราชการตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ  
 

สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน หัวหนา
หนวยงาน ผูนําชุมชน
และเจาหนาท่ีของรัฐ 
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย ปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎ ระเบียบ
ของ  ทางราชการอยาง
เครงครัด เกิดจิตสํานึกท่ีดี
ในการตอตานการทุจริต
และประพฤติปฏิบัติตาม
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 

- - - 10,000 สํานักปลดั 

6. กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของผูบริหาร 
สมาชิกสภา เจาหนาท่ี
ของรัฐและพนักงานจาง              
องคการบริหารสวน
ตาํบลเตางอยมีความ
เขาใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและ
นําไปใชเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว
และในการปฏิบัติราชการ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
เจาหนาท่ีของรัฐและ
พนักงานจาง รูจักการให 
และเสยีสละเพ่ือประโยชน
สวนรวม มีจติสาธารณะ 
เกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหง
คุณธรรมและสมานฉันท 
สรางประโยชนแก
ครอบครัวและประเทศชาติ  

- - - - สํานักปลดั 

 



๒๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. มาตรการ
เสรมิสรางองคความรู
ดานการตอตาน  
การทุจริต 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการฝายประจํา 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานท่ัวไป  มีความรู
ความเขาใจในการตอตาน
การทุจริต เชน กฎหมาย 
ป.ป.ช.มาตรา 100 
มาตรา 103 มาตรา 
103/7 เปนตน 

ผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานท่ัวไป มีความ
ตระหนักและมีจิตสํานึก
ในการตอตานการทุจริต
ไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความถูกตองโปรงใส  

- - - - สํานักปลดั 

 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการสงเสรมิ        
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
(กิจกรรมเลานิทาน
ใหลูกฟง) 
 

รอยละ 85 - 10,000 10,000 รอยละของเด็กนักเรียน
มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
กับวัย มีทักษะการฟง 
การคิด และกลาคิด 
กลาถาม กลาแสดงออก
ในทางท่ีถูกตอง 

เด็กนักเรียนมีนิสยัรักการฟง 
ไดรับการปลูกฝงทัศนคติ 
คุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อสตัยสจุรติและคานิยม
ท่ีดีงามสงผลใหเปนพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติตอไป 

- - - 10,000 กอง
การศึกษา 

 



๒๗ 
 

  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการอนุรกัษ       
พันธุกรรมพืช 

รอยละ 
 

80 - 20,000 20,000 รอยละของจํานวน
ขอมูลพันธุกรรมพืชท่ี
ประชาชนเก็บรวบรวม           
เพ่ือสรางฐานขอมลู
พันธุกรรมพืช ท้ังพืช   
ท่ีมีอยูและใกลสูญพันธุ  
 

ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษพันธุกรรม
พืช เล็งเห็นความสาํคัญ
ของการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ใหเกิดประโยชนแกชุมชน 
ทองถ่ินและประเทศ 

- - 20,000 - สํานักปลดั 

2. โครงการปลูกปา
เฉลิมพระเกียรต ิ

รอยละ 
 

80 - 20,000 20,000 รอยละของประชาชน
เขตพ้ืนท่ีตําบลเตางอย
มีสวนรวมในการปลูกปา 
เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหมี
ความสมบูรณ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
และตระหนักในการ
อนุรักษปาไมใหมคีวาม
อุดมสมบูรณและยั่งยืน
ตลอดไป 

- - - 20,000 สํานักปลดั 

3. โครงการปลูกปา
ชุมชนในท่ีสาธารณะ
และปาชุมชน 

รอยละ 
 

80 - 20,000 20,000 รอยละของประชาชน
เขตพ้ืนท่ีตําบลเตางอย
มีสวนรวมในการปลูกปา 
เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหมี
ความสมบูรณ 

ประชาชนมีความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติให
คงอยูอยางยั่งยืน 

- - - 20,000 สํานักปลดั 

 

 

 



๒๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4. โครงการมอบ
เกียรติบัตรแก
อาสาสมัครผูมีจติ
สาธารณะ (ฝกอบรม
สัมมนาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน) 

รอยละ 85 - 30,000 30,000 รอยละของอาสาสมคัร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
มีความรูความเขาใจ
และรูจักข้ันตอนในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองเมื่อเกิด
เหตุสาธารณะภยั 

อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนมีจติอาสา
ในการเขาชวยเหลือ
ผูประสบภยั สามารถ
ระงับเหตสุาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดทันทวงที 
ลดการสูญเสยีท้ังทาง
รางกาย ชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- - - 30,000 สํานักปลดั 

5. โครงการมอบ
เกียรติบัตรแก
อาสาสมัครผูมีจติ
สาธารณะ (ฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
หลักสตูรทบทวน  
3 วัน) 

รอยละ 85 - 50,000 50,000 รอยละของอาสาสมคัร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  
ไดทบทวนความรูเดิม 
และเรียนรูในเรื่องใหมๆ               
เก่ียวกับการปองกันภัย
ฝายพลเรือน 
 
 
 

อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน มีความ
ชํานาญ ความมั่นใจและ
มีเตรยีมความพรอมใน
การปฏิบัตหินาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน อีกท้ัง
มีเครือขายอาสาสมัคร
ภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง 
สงผลใหเกิดความรัก
ความสามัคคคีวามรวมมือ
กับทางภาครัฐเปนอยางด ี

- - 50,000 - สํานักปลดั 

 



๒๙ 
 

 กลยุทธท่ี 1.3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.3.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการ
ฝกอบรมหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 85 - 20,000 20,000 รอยละของประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนดํารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเหตุมผีล    
ไมมีความโลภ สามารถ
ประยุกตใชเปนเครื่องมือ
ในการตอตานการทุจริต 
เพ่ือสรางสังคมท่ีเขมแขงได 

- - - 20,000 สํานักปลดั 

 
 

 กลยุทธท่ี 1.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 1.4.1 สรางชุมชนเฝาระวังตอตานทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการ
ปรองดองสมานฉันท 

รอยละ 85 - 10,000 10,000 รอยละของประชาชน  
มีความรูความเขาใจใน
การดําเนินชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

ประชาชนเกิดความศรทัธา
ในสถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริยมีจิตสํานึก
รักประเทศชาตินําสูความ
รวมมือกันในการเฝาระวัง
ตอตานการทุจริต 

- 10,000 - - สํานักปลดั 

 



๓๐ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

 กลยุทธท่ี 2.๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 2.1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อจดัจาง 

รอยละ 85 - - - รอยละของประชาชน
ไดรับทราบขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการจดัซื้อจัดจาง
ตามโครงการตางๆ 
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย 

ประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการจดัซื้อ
จัดจาง รวมกันตรวจสอบ
ความถูกตองโปรงใส 
ปองกันการทุจริตใน
องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย 

- - - - กองคลัง 

2. กิจกรรมเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสิน
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย 

รอยละ 85 - - - รอยละของประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
นโยบาย แนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การใชจายงบประมาณ
ตามขอบัญญัติ การโอน
จําหนายทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย ทําใหมีระบบ
และกลไกในการปองกัน
การทุจริต มีความโปรงใส
ในการปฏิบัตริาชการ  

- - - - กองคลัง 

 



๓๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. กิจกรรม      
การรายงานผล       
การใชจายเงินให
ประชาชนไดรับ
ทราบ 

รอยละ 85 - - - รอยละของประชาชน
ไดรับทราบผลการ    
ใชจายเงินงบประมาณ
รายรับรายจายและ
ฐานะทางการเงินของ
องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการใชจาย 
เงินงบประมาณ สงเสริม
ใหเกิดการใชจายเงิน
งบประมาณอยางคุมคา 
ปองกันการทุจริต 

- - - - กองคลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

  แนวทางตามกลยุทธท่ี 2.1.2 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเส่ียงและการใชจายงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมควบคุม
การเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจาํป 

รอยละ 85 - - - รอยละของเจาหนาท่ี
ฝายบัญชี มีการจัดทํา
ทะเบียนคุมการเบิก
จายเงินงบประมาณ
แยกหมวดรายจาย 
แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 

การเบิกจายเงิน
งบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลเตา
งอย เกิดความคุมคาและ
มีประสิทธิภาพ ลด
ขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินงบประมาณ 
 

- - - - กองคลัง 

2. กิจกรรมจัดทํา
แผนการจดัหาพัสด ุ

รอยละ 85 - - - รอยละของเจาหนาท่ี
พัสดุไดจัดทําแผน        
การจัดหาพัสดุเพ่ือใช
เปนขอมลูในการวางแผน
จัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย 
 

เจาหนาท่ีพัสดุมีขอมูลใน
การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพัสดุ
เปนไปอยางถูกตอง
รวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
มีประสิทธิภาพ          
เกิดความคุมคา             
เปนประโยชนกับการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- - - - กองคลัง 

 
 
 



๓๓ 
 

  แนวทางตามกลยุทธท่ี 2.1.3 การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมประชุม
สภาองคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย 

รอยละ 85 - - - รอยละของสมาชิก  
สภาองคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย    
ไดเขารวมการประชุม
สภาทองถ่ิน 

สภาองคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย มีสวนรวม
ในการตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหาร
เพ่ือสงเสริมใหเกิดความ
ถูกตอง โปรงใส ปองกัน
การทุจริต  

- - - - สํานักปลดั 

 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 2.1.4 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบควบคุม
ภายใน 

รอยละ 85 - - - รอยละของพนักงาน
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอยปฏิบัติ
หนาท่ีเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ  
 

การปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทําใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยดัและคุมคา         
ลดความเสีย่งหรือ           
ผลเสียหายท่ีอาจมีข้ึนได 

- - - - สํานักปลดั 

 



๓๔ 
 

 กลยุทธท่ี 2.2 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 2.2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความรู
เก่ียวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
 

รอยละ 85 - 5,000 5,000 รอยละของผูเขารวม
อบรมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ   
ทางราชการ 

ประชาชนไดรับรูสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของราชการ มีสวนรวม
ในการตรวจสอบการ
ทํางาน ทําใหเกิดความ
โปรงใส ปองกันการทุจรติ
ขององคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย   

- - - 5,000 สํานักปลดั 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 

 กลยุทธท่ี 3.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 3.1.1 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. โครงการวางแผน
และจัดทําผังชุมชน 

รอยละ 85 - 100,000 100,000 รอยละของประชาชน
เขารวมวางแผนและ
จัดทําผังชุมชนรวมกัน
เพ่ือการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
โครงสรางพ้ืนฐาน และ
การใชประโยชนท่ีดิน
ของชุมขน 
 

1. ประชาชนมสีวนรวมใน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายใตขีดจาํกัดท่ีจะตอง
ไมสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ดั้งเดิมท่ีมีอยูในชุมชน 
2. ประชาชนมสีวนรวม
พัฒนาการใชประโยชน
ท่ีดินของชุมชนในอนาคต
อยางเปนรูปธรรม ชวยลด
การเกิดภัยพิบัติและ        
ลดความเสีย่งจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในพ้ืนท่ีไดอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

- - - 100,000 กองชาง 

 

 



๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2. โครงการจัดทํา
แผนชุมชน 

รอยละ 85 - 10,000 10,000 รอยละของประชาชนท่ี
เขารวมจดัทําแผนชุมชน
ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันเพ่ือการ
วางแผนแกไขปญหา 
และตอบสนองความ
ตองการของชุมชนได
อยางเหมาะสมและ
ครอบคลมุ 
 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถ่ินของตนเอง   
ชุมชนไดรวมคดิ          
รวมกําหนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชนโดยคํานึงถึงศกัยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปญญา        
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

- - 10,000 - สํานักปลดั 

3. มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล   
เตางอย 

รอยละ 85 - - - รอยละของจํานวนครั้ง
ท่ีตัวแทนประชาชน 
เขารวมกิจกรรมการ
จัดทําแผนและตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย 
 

องคการบริหารสวนตําบล
เตางอยมีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเพ่ือยกราง
หรือจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตามตองการ
ของประชาคมและชุมชน 
ดวยความถูกตอง โปรงใส 
ปองกันการตอตานการ
ทุจริต 

- - - - สํานักปลดั 

 

 



๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4. กิจกรรมประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (LPA) 

รอยละ 85 - - - รอยละของการรวบรวม
เอกสาร หลักฐาน
ถูกตองครบถวน        
ตามตัวช้ีวัดการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (LPA) 
 

องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย ผานเกณฑการ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (LPA) และสามารถ
นําผลการประเมินมาใช
กําหนดแนวทางใน     
การสงเสริมและพัฒนา 
การทํางานรวมกันตอไป 

- - - - สํานักปลดั 

 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 3.1.2 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของจํานวนครั้ง
ท่ีตัวแทนประชาชน 
เขารวมกิจกรรมการ
ตรวจการจางของ
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย 
 

องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย มีกลไกภาค
ประชาชนในการมีสวนรวม
อยางเขมแข็งกับมาตรการ
การปองกันการทุจริต 
สงเสริมการทํางานอยาง
ถูกตองโปรงใสตรวจสอบได  

- - - - กองคลัง 

 



๓๘ 
 

 กลยุทธท่ี 3.2 สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 3.2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. มาตรการให 
ความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบ   
ท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระท่ีไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ 

รอยละ 85 - - - รอยละของจํานวนครั้ง
ในการใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ   
ท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอยปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ
หนาท่ีเปนไปตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ 
ชวยลดขอผิดพลาดหรือ
ลดความเสีย่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน และปองกัน
ปญหาการทุจริต 

- - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดปญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 3.3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช      
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอ
ราชการ 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของประชาชนท่ี
ใชบริการมีความพึงพอใจ 
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการใช
บริการตามลาํดับ
กอนหลัง               
 

การใหบริการแกประชาชน
มีความเสมอภาคเปนธรรม
ตอผูมารับบริการ 
ปองกันการใหบริการท่ี
ไมเปนระบบมีการลัดคิว 
ซึ่งเปนชองทางหน่ึงใน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีในการเอ้ือ
ประโยชนแกพวกพอง
ของตนเอง 

- - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

2. กิจกรรมปาย
ประชาสมัพันธ  
แนวทางการติดตอ
ราชการ 
 

รอยละ 85 - - - รอยละของประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี สามารถ
เตรียมความพรอมใน
การมารับบริการได
อยางถูกตอง 
 

การใหบริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว        
ชวยลดเวลาในการตดิตอ
ราชการของประชาชน  
และประชาชนสามารถ
รับรูเขาใจการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีไดอยาง
เปดเผย  

- - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

 



๔๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาตสั่งการของ
ผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ 

รอยละ 80 - - - รอยละของจํานวนคําสั่ง
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาตสั่งการของ
ผูบริหารทองถ่ินชวยให
เกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานและชวย
อํานวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน
หรือบริการสาธารณะ
อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
เตางอย มีการมอบหมาย
อํานาจเพ่ือ ลดข้ันตอน 
ลดปญหาการทุจริต 
รวมท้ังการใชดุลยพินิจ
ตางๆ ของฝายบริหาร
เปนไปโดยรอบคอบ 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

- - - - สํานักปลดั 

4. มาตรการออก
คําสั่งมอบหมาย
งานของนายกฯ  
ปลัดและหัวหนา
สวนราชการของ
องคการบริหารสวน
ตําบลเตางอย 

รอยละ 80 - - - รอยละของคําสั่ง
มอบหมายงานของ
นายกฯ ปลดัและ
หัวหนาสวนราชการ
ชวยใหการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย 

 

การบริหารราชการของ
องคการบรหิารสวนตําบล
เตางอย ไมสรางเง่ือนไข
ข้ันตอนท่ียุงยากให
ประชาชน ไมมีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกินความ
จําเปน การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา 
ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวก  
เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน  

- - - - ทุกสํานัก 
/กอง 

 



๔๑ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 

 กลยุทธท่ี 4.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธท่ี 4.1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงได
โดยงาย 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข 
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเตางอย 
หลากหลายชองทาง 

รอยละ 85 - - - รอยละของจํานวน 
เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนของประชาชน
ท่ีไดรับความเดือนรอน 
มีการดําเนินแกไขปญหา
ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด     
 
 
 

1. การใหบริการของ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/ 
รองเรียนชวยแกปญหา
ความเดือนรอนของ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพ 
ถูกตองรวดเร็ว และเกิด
ประโยชนตอผูรับบริการ
โดยตรง 
2. ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคม
เพ่ือปองกันแกไขปญหา
การทุจริต 

- - - - สํานักปลดั 

 
 
 
 



๔๒ 
 

  แนวทางตามกลยุทธท่ี 4.1.2 การสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

เปาหมายดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(บาท) ตัวช้ีวัด ผลลัพธ 
แผนการดาํเนินงานและใชจายงบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. มาตรการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบและ  
การดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

รอยละ 85 - - - รอยละของจํานวน
คําสั่งในการมอบหมาย
แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียน
ของประชาชนชน
เปนไปตามข้ันตอน 
การปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ
เก่ียวของ 
 

1. การใหบริการรบัเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข          
ผูท่ีไดรับความเดือดรอน
สามารถใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ  
สรางความเช่ือมั่น
ไววางใจแกประชาชน 
2. ประชาชนมีบทบาท
ในการเฝาระวังและ
ติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของเจาหนาท่ีเพ่ือ
ปองกันการทุจริตจาก
การปฏิบัตริาชการ 

- - - - สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 


