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บทน า 
 

  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็น
การดับปัญหาท่ีสาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดการบริหารจัดการ และการพัฒนา คนควบคู่ไป
พร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง  รวมท้ัง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
ประจ าปี          พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให ้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ
ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
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          แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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         - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 - 2564 ประเด็น 
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           “มหาดไทยสะอาด” 
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             ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

14 

        ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก 6 ยุทธศาสตร์ 14 
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 19 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 19 
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        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ   
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21 

             วัตถุประสงค์การจัดท าแผน  22 
ส่วนที่ ๓  แผนปฏบิัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี  
            งบประมาณ พ.ศ.2562  

23 
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1.1  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

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

 ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ      

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ส่วนท่ี 1  
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย 
 



 
 

 

 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของส่ือมวลชน กลุ่ม
ทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วน
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม ด้วยการบูรณา
การและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 4. การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

  



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม   ทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา 
จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ     อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหา
ความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง            
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ท่ี
ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏท้ังในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการ
จัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่ง
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยท่ีผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรง
กฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจาก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ



 
 

 

ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยใน
ท้ายท่ีสุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกต้ังหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  2. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐใน
ทุกระดับ 
 1. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 2. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 
 



 
 

 

 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการท่ีพรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็น
ปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง
จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกท่ีนโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมามี
หลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่อง
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิง
นโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
ก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการ
ก าหนดนโยบาย  (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback)  
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 



 
 

 

 4. พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็น
ต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นท่ีเลือกต้ังของ
นักการเมือง เป็นต้น และ        การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 9. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10. การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
  12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกนัการทุจริต 



 
 

 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 3. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 2. ก าหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
                                                             
 



 
 

 

  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8   การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 
2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ ต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต      การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา      
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดี
ท่ีรวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการ ทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ท่ีล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 
2003) ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วแล ะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 



 
 

 

 2. การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)                              
 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต (เช่ือมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต2 (เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 

                                                             
 



 
 

 

 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต  (เช่ือมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การก าหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ี
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น 
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 
ติดตามให้หน่วยงาน     ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 



 
 

 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่  ๑  ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

1.2  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
    รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านท่ีเกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี 
๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
เสริมสร้างระบบคุณธรรม     ในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน  อีกท้ังจะท า
กรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้



 
 

 

มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือใน
การปฏิบัติราชการ 
1.3  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต    
       ประพฤติมิชอบ   
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าส่ังดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกั ดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา     ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  และข้อ 4 
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.4  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐาน 
       การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจ
หลัก ดังนี้ 



 
 

 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะจิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ    
         วัตถุประสงค์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม    

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ  การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

ส่วนท่ี 2  
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจรตแิละประพฤติมิชอบ  

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ออ้  
 



 
 

 

โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อ ต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 
         วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับ 
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ

สนับสนุนทุนต้ังต้น 
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของ

พรรคการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
     วัตถุประสงค์ 
          1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
   2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 

  3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention againstCorruption : UNCAC) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพฒันากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 



 
 

 

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าท่ีใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย”  

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 

CPI) ของประเทศไทย 

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ของประเทศไทย  

 

ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป  

กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละ
ภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการ



 
 

 

ด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  โดยความส า คัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน 
การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

หากพิจารณาถึงส่ิงมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไป
ในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค าจึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นท่ีต้ัง ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาด
ไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม หลงใหลใช้อ านาจหน้าท่ีไปหา
ประโยชน์ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบ
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใ ช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบ ไม่
บังควร 

2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะได้รับ และโอกาสของความเส่ียงต่อการท าให้
ถูกลงโทษท่ีจะเกิดขึ้นจากใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนท่ีมี
ความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัย
ของคนท างานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัย
อีกประการหนึ่ง ท่ีเป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางไม่ชอบ 

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็น
การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนท่ีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่ 1 
และมีความตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอนและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 1 

ส่วนที่ 2 ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้มีการบริหารราชการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค าจึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
 



 
 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดยด าเนินการให้กิจการดังนี้ 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 มีการกระจ่ายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ า เภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน โดย 
 3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป้
นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 



 
 

 

 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 

หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ม ี
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ

บรรจุ  แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการและวิธีการทีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต ประกอบด้วย 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
 แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนท่ีได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีมีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีได้พิจารณาก าหนดให้มีการเพิ่มเติมตามเหมาะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าห้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  

 
 



 
 

 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อเสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตาม
มาตรฐานจริยธรรมการาชัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพื่อให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็งการด าเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดรับกับการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแต่ละมิติท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรมของพนักงาน 
 
 

คน 40 50,000 พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
ประมวลจริยธรรมพนักงาน 
อบต.แม่อ้อ ร้อยละ 80 

พ นักง านส่ ว นต าบ ล 
พนักงานจ้าง ผู้ เข้ารับ
การอบรมปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม 

    ส านักงานปลัด 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
 
 
 
 
 

คน 40 30,000 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มีจิตส านึก 
ค่านิยมในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงาน อบต.แม่อ้อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 

    ส านักงานปลัด 

 

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ อบต.แม่อ้อ 
8o 80 ไม่ใช้งบประมาณ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้างทั่วไป 
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.แม่อ้อ   
ร้อยละ 80   

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงานจ้าง
ทั่วไป ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ 
อบต.แม่อ้อ  

    ส านักงานปลัด 

4 มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

เล่ม 50 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้างมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ส านักงานปลัด 

5 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
 

คร้ัง 3 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร่ 

มีข้อมูล/องค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตที่
น ามาเผยแพร่ 

    ส านักงานปลัด 

6 
 
 
 

กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คร้ัง 6 ไม่ใช้งบประมาณ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีความเข้าใจ
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่
ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

    ส านักงานปลัด 

7 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

คร้ัง 1 ไม่ใช้งบประมาณ มีการประชุมหรือสัมมนา
บุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 

พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
 

    ส านักงานปลัด 

 
 



 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการปลูกพืชทางเลือก คน 40 10,000 เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้และรู้จักวาง
แผนการตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 

เกษตรกรผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และรู้จัก
วางแผนการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

    ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อ
การเกษตร 
 

หมู่บ้าน 20 30,000 จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรทราบว่าดิน 
เป็น กรด ด่าง ขาด N P 
K ท าให้ใสปุ่๋ยได้ถูกตาม
ความต้องการของพืช 
และลดต้นทุนการผลิต 
ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 
๑๐ – ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 

    ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 
 

หมู่บ้าน 20 10,000 เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพร้อยละ 80 

 เกษตรกรผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

    ส านักงานปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คน 250 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 

    กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการอนุรักษ์งานประเพณีเน่ืองใน 
วันเข้าพรรษา 

แห่ง 10 30,000 จ านวนวัดที่น าเทียนพรรษา
ไปถวายในพื้นที ่

ได้อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาและได้
ปลูกฝังให้เยาวชนเห็น
ความส าคัญ 

    กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



 
 

 

 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
6 โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณี

ท้องถิ่นต าบลแม่อ้อ 
แห่ง 7 55,000 จ านวนวัดที่ด าเนินการ

ส่งเสริมศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทยคงอยู่ถึงรุ่นลูก           
รุ่นหลาน 

    กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อน
เรียนรู้พระพุทธศาสนา 

คน 40 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

    กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรม 3 10,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีได้
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกกัน 

    ส านักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีในต าบลแม่อ้อ 

กิจกรรม 2 10,000 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีในต าบลแม่
แม่อ้อลดลง 

    ส านักงานปลัด 

 
 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ฉบับ/คร้ัง 2/1 ไม่ใช้งบประมาณ - มีประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารอย่างน้อย 1 
ฉบับ 
- มีประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 คร้ัง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

- การบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ส านักงานปลัด 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล 
มาตรการ 1 ไม่ใช้งบประมาณ มีมาตรการด าเนินงาน

ด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ 

การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อมีความ
โปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่
ได้ 
 
 

    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์กา รบ ริห ารส่ วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ฉบับ 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการ
แทน จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการที่ได้รับอยู่ใน
ระดับดี  
- ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทาง
แห่งการทุจริต 

    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 

3 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

คร้ัง 2 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ 
จ านวน 2 คร้ัง 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 

    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 

4 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

หมวด
รายจ่าย/
แผนงาน/
ประเภท
รายจ่าย 

3 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานลดลง  

- ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน 
- เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณ 

    กองคลัง 

5 กิจกรรม  “กา รพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

ร้อยละของ
จ านวน

โครงการ/
ร้อยละของ

จ านวน
งบประมาณ 

100 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจ าแนกวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและคิดเป็นร้อยละ
ของจ านวนโครงการและ
ร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลในการบริหารงานของ
หน่วยงานด้วยความโปร่งใส 
- ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

    กองคลัง 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
6 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ

ใช้จ่ายงบประมาณ” 
เล่ม 1 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 

 - ป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจของตนและ
พวกพ้อง 
- การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

    งานพัสดุ 
กองคลัง 

7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ - จัดจ้าง 

ช่องทาง 4 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน - สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างได้ 

    งานพัสดุ 
กองคลัง 

8 กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

ส านัก/กอง 4 
 

ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้

สอยฯ 

มีการจัดบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติให้ได้
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น  

- สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะให้
ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกัน 
- ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันใน
กระบวนการสาธารณะแก่
ประชาชน 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คร้ัง/ป ี 1 10,000 ผลการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล       
จ านวน 1 ฉบับ 

- ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมี
ความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

    ส านักงานปลัด 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
10 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ

ราชการ 
ส านัก/กอง 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท าบัตรคิวในการ

ให้บริการแก่ประชาชนทุก
ส่วนราชการ ตามล าดับ
ก่อนหลัง  

 - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ
บริการ 
- การให้บริการเกิดความ
โปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการ
ทุจริตต่อหน้าที่ 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

11 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

ร้อยละ 80 ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

ประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส านัก/กอง 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีการประกาศลดขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ และประกาศ
กระบวนงานบริการ
ประชาชน  

 - ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ
ขอรับบริการ และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
- การปฏิบัติราชการมีความ
คล่องตัว และบุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
-- การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
กิจกรรม 10 ไม่ใช้งบประมาณ มีการปรับปรุงแผนผัง

ก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน, ปรับปรุงป้าย
แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชน, จัดท าเอกสาร/
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ,จัดให้มีกล่อง/ตู้รับ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน ,จัดท าค าสั่ง 
จัดท าแบบฟอร์มค าร้อง
ต่าง ๆ ,การมอบอ านาจ
การจัดสินใจ,การส ารวจ
ความพึงพอใจ,และการ
ติดตามประเมินผล 
โครงการฯ เป็นต้น 

 - ประชาชนได้รับรับบริการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
- สามารถตรวจสอบความ
ต้องการของประชาชน รับรู้
สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
-- การปฏิบัติราชการมี
มาตรฐานการบริการ
สาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

3 มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบั ติ
ราชการ 

ส านัก/กอง 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

การบริหารราชการ การ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการ
ให้บริการประชาชน/บริการ
สาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 มาตรการมอบอ านาจของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 
เร่ือง 2 ไม่ใช้งบประมาณ มีการมอบอ านาจอย่าง

น้อย จ านวน 2 เร่ือง  
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ประชาชนได้รับรับบริการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
 

    ส านักงานปลัด 
 

5 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ฉบับ 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการ
แทน จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ 
 
 
 

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับ
ดี 
- ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทาง
แห่งการทุจริต 

    ส านักงานปลัด 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ

แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 20 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านที่

อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 
4 ปี ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 100 

- คณะกรรมการหมู่บ้านผู้
ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

    ส านักงานปลัด 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 กิจกรรมเชิดชู เกียรติประชาชนผู้

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คน 5 ไม่ใช้งบประมาณ - ระดับความส าเร็จของ

เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ระดับความส าเร็จ
กิจกรรมถ่ายทอดให้
ความรู้ของศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า
ศึกษาโครงการฯ         
จ านวน 100 คน 

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และน ากลับไปด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

    งานส่งเสริม
การเกษตร       

ส านักงานปลัด 

กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ

แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 20 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านที่

อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ 
ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 
4 ปี ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 100 

- คณะกรรมการหมู่บ้านผู้
ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะใน
ท้องถิ่น 

    ส านักงานปลัด 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 มาตรการ “จัดการข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 
ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
ตาม 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

3 กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ” 

ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
 

มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
ตาม 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
4 กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ” 

ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อ มีมาตรการจัดการ 
กรณีได้รับทราบหรือแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อมีความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

5 มาตรกา ร “ใ ห้ค วาม ร่ วมมือกั บ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อ ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ จาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อ จากหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรอิสระเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

6 มาตรกา ร “แ ต่ง ต้ังผู้ รับผิ ดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

ฉบับ 1 ไม่ใช้งบประมาณ - มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
- มีการจัดท าคู่มือ
ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 
- มีการเผยแพร่
กระบวนการและขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียนด าเนินการจัดทา
รเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ตาม
คู่มือด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนของ อบต.แม่อ้อ 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน 

    ส านักงานปลัด 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและขั้นตอน
ดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

     

7 มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

ร้อยละ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
ของเจ้าหน้าที่ที่มีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 

ภาคประชาชนมีบทบาทใน
การเฝ้าระวัง และติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

    ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ  
                       องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 มาตรการ “ป รับป รุงศูน ย์ข้ อมูล

ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 

ศูนย์ 1 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน 1 ศูนย์ 

    ส านักงานปลัด 

2 กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ” 
 
 
 
 
 
 
 

ชุด 1 ไม่ใช้งบประมาณ - มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อ ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อ 
- มีการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้
ส าหรับอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 

ประชาชนขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารทางราชการได้
สะดวกและรวดเร็ว 

    ส านักงานปลัด 

3 กิจกรรม “อบรม ให้ ความ รู้ ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 
 

หมู่บ้าน/คน 20/48 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้
เฉลี่ยร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจพงึพอใจในหัวข้อ
อบรม 

    ส านักงานปลัด 

4 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ส าคัญและหลากหลาย” 
 

ประเภท 10 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการเผยแพร่ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชนในพื้นที่และ
เข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 
10 ประเภทขึ้นไป 

    ส านักงานปลัด 

 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการเงิน การคลัง  พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและการ รับ เ ร่ือง ร้อง เ รียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

เร่ือง 5 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีการ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญของทาง
ราชการ ประชาชนมีโอกาส
ได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าให้ลดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

    กองคลัง 

6 ม า ต ร ก า ร  “ จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ” 
 

ช่องทาง 5 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    ส านักงานปลัด 

7 โ ค ร ง ก า ร สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
“วารสาร” 

ร้อยละ 60 10,000 ประชาชนได้รับทราบ
เข้าถึงบทบาท ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อและมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับทราบเข้าถึง
บทบาท ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อและ
มีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ์

    ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  กลยุทธ์ที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้อง

ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง/วัน 15 ไม่ใช้งบประมาณ - จัดท าสมุดคุมเร่ืองร้อง

ทุก/ร้องเรียน 
- มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน 15 วัน 

 - มีสถิติจ านวนเร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่ร่วมกัน 
แสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- สามารถด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามเร่ืองที่
ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
- แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน        
15 วัน 

    ส านักงานปลัด 

2 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ” 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่
เกิน 15 วันท าการ 

- การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
- ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



 
 

 

  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 มาตรกา รแ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการ

สนับส นุนกา รจัดท า แ ผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

คน 8 ไม่ใช้งบประมาณ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อเพื่อเป็น
องค์กรในการยกย่องหรือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อและร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ ความ
ต้องการของประชาชนและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้าน
การทุจริต 

    งานนโยบายและ
แผน  

ส านักงานปลัด 

2 “ โ ค ร งก า ร ออ ก ห น่ วย เค ลื่ อ น ที่
ให้บริการประชาชน” 

ร้อยละ/
หมู่บ้าน 

60 30,000 มีการจัดประชุม
ประชาคมครบทุกหมู่บ้าน
โดยมีเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

- ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
สามารถเข้าใจการ
บริหารงานแบบการมีส่วน
ร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจ และ
เป็นการสร้างทัศนคติที่ดี
ระหว่างประชาชนและหน่วย 

    ส านักงานปลัด 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
      การบริหารส่วนต าบล 

- ได้รับทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 

     

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

หมู่บ้าน 20 ไม่ใช้งบประมาณ มกีารด าเนินการจัดท า
แผนชุมชนของทุกหมูบ่้าน
ตามก าหนดการ 

- ชุมชนสามารถวางแผน
จัดกมากับทรัพยากรหรือทุน
ในชุมชน ทั้งทุนบคุคลและ
ทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพชุมชนคนในชุมชน
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่
ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้ง
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหา
แนวร่วมในการท างานเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองได้ 

    ส านักงานปลัด 
 

 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
หมู่บ้าน 20 ไม่ใช้งบประมาณ มีการแต่งต้ังตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างทุกหมู่บ้าน  

- ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 
- ภาคประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และ
บทบาทในการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ท้องถิ่นของตนเอง 

    กองช่าง 
กองคลัง 

5 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

คน 7 ไม่ใช้งบประมาณ มีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/
คณะท างานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
ตามหนังสือสั่งการฯ 
จ านวน 7 คน 

ผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

    ส านักงานปลัด 

6 ม า ต ร ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

คน 11 ไม่ใช้งบประมาณ  - มีการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- มีการรายงานผลการ
พิจารณาให้ผูบ้ริหารทราบ 
 
 
 
 

เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมใน
การตัดสินใจในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
หรือโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    ส านักงานปลัด 



 
 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  กลยุทธ์ที่ 1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - 
2564 

ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน 

- บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 - ความเสี่ยงในการเบิก
จ่ายเงินลดน้อยลง 
 - การใช้ทรัพยากรของ
ส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 - ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 

ชุด 2 ไม่ใช้งบประมาณ  - มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กร 
- มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน
ย่อย 
- คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ
องค์กร จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ระดับ
องค์กรและน าเสนอ
ผู้บริหาร 

ผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3 กิจกรรมติดตามประ เมินผลกา ร

ควบคุมภายใน 
ร้อยละ  80 ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละของหน่วยงาน

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในครบทุก
งาน 

- มีรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
 - กิจกรรมการควบคุม
ภายใน ร้อยละ 80 ได้
ด าเนินการแก้ไข 
- มีการจัดการความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการควบคุม
ภายใน 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

4 มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ 

ส่วนราชการ 4 ไม่ใช้งบประมาณ - ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มีการน าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในไป
ด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 

- มีการติดตรมผลการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
- มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

    ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

ให้ประชาชนได้รับทราบ 
วัน/เดือน 90/3 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท างบแสดงฐานะ

การเงินและงบอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงาน 
ตามที่กรมส่งเสริมฯ
ก าหนดเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพื่อให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 

- มีการพัฒนาการบริหาร
ด้านการเงินการคลังและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้อง 
รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
- มีการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่
หรือผู้รับบริการ 

    กองคลัง 
 

 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ขั้นตอน 4 ไม่ใช้งบประมาณ มีการด าเนินงานตาม
วิธีการด าเนินงานครบทุก
ขั้นตอน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและได้รับทราบ
ข้อมูลการรับ จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อ ท าให้เกิดความโปร่งใส
ในการรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ 

    กองคลัง 
 

3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

คน 2 ไม่ใช้งบประมาณ มีการคัดเลือกตัวแทน
ชุมชนจากการประชาคม 
เพื่อเลือกตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง        
จ านวน 2 คน 

การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อมีความโปร่งใส โดยมี
ตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 

    งานพัสดุ 
กองคลัง 

4 โครงการอบรมกรรมการตรวจงานจ้าง คร้ัง/ป ี 1 ไม่ใช้งบประมาณ มีการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคบัหรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
 

    งานพัสดุ 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการอบรมประสิทธิภาพการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ แ ก่ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด 

คน 40 30,000 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ร้อยละ 80 ได้เข้ารับ
การอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ได้ปลุกจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 - ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
มีจิตส านึก ค่านิยมในการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
อ้อ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติตามระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามลักษณะ
งานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 
 

 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บ ริหาร/     

ส.อบต. ของ อบต.แม่อ้อ 
คน 40 180,000 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ร้อยละ 90 ได้เข้ารับ
การอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคบัการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 - ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล     
แม่อ้อ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
- ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อ้อ มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 
 



 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้

มีบทบาท ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

คน 40 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท าคู่มือระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ใช้ส าหรับการประชุม ครบ
ทุกคนและเก็บไว้ ณ ห้อง
ประชุมสภาฯ           
จ านวน 1 ชุด 

 - สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
- การปฏิบัติงานต่าง ๆ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัด 

4 กิ จ ก ร ร ม กา ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

คน 2 ไม่ใช้งบประมาณ มีการแต่งแต่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ  

การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อ้อเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 

    งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัด 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์

กรณีพบเห็นการทุจริต 
ป้าย 3 5,000 - มีการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
 

- จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริต 
- น าเร่ืองที่ได้รับการ
ร้องเรียนไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
- บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

    ส านักงานปลัด 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
********************************  

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ โดยก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อจึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อให้ทุก
หน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อต่อไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและ
ปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับจึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  
 

 
 

       สมคิด   ศรีมูล 
  ( นายสมคิด   ศรีมูล )  

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 

 

 


