
 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 



 
 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 



    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 



1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งแก มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแก 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน

การทุจริต 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 

 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ

ต้น) 

1.บริหารงานทั่วไป 

๒.งานนโยบายและแผน 

๓.งานกฎหมายและคด ี

๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. งาน พั ฒ น าแ ล ะจั ด เก็ บ

รายได้ 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ 

 

 

1. งานก่อสร้าง 

2. งานออกแบบและควบคุม 

    อาคาร 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม  ระดับต้น) 

๑.งานสังคมสงเคราะห ์

๒.งานสวสัดิภาพเด็กและเยาวขน 

๓.งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา  

ระดับต้น) 

๑.งานบริหารการศึกษา 

๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

๓.งานกีฬาและนันทนาการ 

๔.งานกิจการโรงเรยีน 



 



ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแกจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่
จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ก าหนด
วิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
 (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 68 (2)) 
 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
 (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))   
 (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))   
 (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   
(มาตรา 68 (4))   
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  



(มาตรา 16 (10))  
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตร 16 (2))   
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5))   
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))   
5.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 

เกี่ยวข้องดังนี ้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))   
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))   
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))   
(4) การจัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))   
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริมการฝึกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67 (8)) 



(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 
(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกจะด าเนินการ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
9. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
13. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 
14. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



ภารกิจรอง      
            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            2. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
            4. การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
            5. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
            6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
            7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
            8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
            9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
            10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
            11. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
            12. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ” 
1. พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 
 
 
 



 
2. เป้าหมาย 

1. ชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. มีการพัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
4. มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
5. เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ดงสุวรรณชัดเจน 

คลอบคลุมอ านาจหน้ าที่ ตามภารกิจ  และ 

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่

ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ

ระเบียบในการบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ

การให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถตอบสนองด าเนินการ

ให้ได้ทุกอย่าง 
S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า

แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน

ราชการอื่น 

S3 มี ค าสั่ งแบ่ งงานหรือการมอบอ านาจการ

บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพหรือค่ายใช้จ่ายในการด ารงชีวิต

ประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
W4 ประชาชนดื่มสุราเป็นจ านวนมาก ส่งเสริมเสียต่อ

สุขภาพ 
S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในต าบล 
W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้

กรอบกฎหมาย 
W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 

ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้เกิดการท างานไม่มี

ความต่อเนื่อง  
S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ

และก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 

  



จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท า

ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ

ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มี เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ

อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 

และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาหมอกควันในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

S12 เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้

อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์

เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมู ล ไม่ เป็ นปั จจุบั น  หรือไม่ ครบถ้วน

ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค

ประชาชนในทุกชุมชน 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ์ 

บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด

นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่ งบางครั้งไม่

เพียงพอ 

  W18 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง และมีการ

ท างานในระบบของเครือข่าย 

 

  



 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง

ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บ

รายได้เองของ อบต. 

T2 การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 

ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน

ภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

O3 มีอ่างเก็บน้ า ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ

ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
O4 ก ฎ ห ม าย ก ระ จ าย อ าน าจ ฯ  เอื้ อ ต่ อ ก าร

บริหารงานของ อบต. 
T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ

ต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ

สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากขึ้น T5 ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี

ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหล่ง

งานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้

เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 

และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนส่ง บุตร – หลาน ไปเรียนต่างจังหวัด ท า

ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 

ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก

ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง

ขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทัง้

พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน

เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ

จัดสรรงบประมาณของ อบต.  

  



โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ

ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  จั ง ห วั ด 

แ ล ะ อ า เภ อ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย แ ล ะ

ยุทธศาสตร์ของ อบต. 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่

เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O11 น า ข้ อ มู ล จ า ก า ร จั ด ท า เว ที ป ร ะ ช า ค ม  

จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 

ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพ้ืนท่ี และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน และ

ภาษาต่างประเทศ 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า

ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

  

 

  



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)1 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมา ภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  เป้าหมาย
และตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง  
                     แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย 
ให้ครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

             รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 

                  นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ     

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส  มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส  หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน เป็นส าคัญ  

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการเชิง
รุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง  เดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน 
                                                           

 



ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว    (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ  19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน ต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน  ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
        ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 



พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
        ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
               ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 
2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean  

Thailand)” 
         ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” 

   เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์  ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  



  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทาง
การเมืองอัน    แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 “สกัดกั้นการทุจริต เชิ งนโยบาย” การทุจริตเชิ งนโยบาย (Policy 
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้า
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่
โปรงใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy 
Formulation)      ขั้ น ตั ด สิ น ใจ น โย บ าย  (Policy Decision) ขั้ น ก ารน าน โย บ าย ไป ป ฏิ บั ติ  (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  



  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มี   
ธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการ
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

 
3.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก พ.ศ. 2561-2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน ๔ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม   การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการ ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น  
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้
เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น า
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็น กรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” 
ทั่วประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 

และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย

ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 

ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้    ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ

ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 



  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์

ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 

4.2 เป้าหมายหลักกระทรวงมหาดไทย 

4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตาม 
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพ่ือแก้ ไขปัญหาความไม่ โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน  ของส่วนราชการในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
จะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท า
ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ื อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล 

 
 
 
 



 
 



4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ

ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 



4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

4.4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตใน            องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



4.4.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ   ภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกัน        การทุจริต 
 



 

4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 



5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1.ส่งเสรมิให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

1.รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ให้ แ ก่
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวนกิจกรรม
รณรงค์สร้าง
จิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย ์สุจริต 

ส านักปลัด 

1.2 การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางสังคม
เพื่ อ ป รั บ เป ลี่ ย น
พฤติกรรม 

1 .เผ ยแพ ร่  ป ระชาสั ม พั น ธ์ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปรง่ใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ,FB  

เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 1 ครั้ง/ป ี

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ประชาชน ได้ รับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

1 .ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการที่
จัดกิจกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 3. เสริมพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้า
ระวัง ต่อต้านทุจริต    

สร้างผู้น าเฝ้าระวัง หมู่บ้านและ
ชุมชนห่างไกลการทุจริต 
 
 
 

ร้อยละ ของ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สร้างก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น
เครือข่าย ร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักปลัด 

 3.3 บู รณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐ 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

1 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

3 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล 
 
 

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้งกับนโยบาย 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 

เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1 ครั้ง/ปี 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ประชาชน ได้ รับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

 1.4 ก าหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

การจัดท าแผน
ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 1 
ครั้ง/ป ี

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมใหม้ี
การศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กร  

2.1 เผ ย แ พ ร่ อ ง ค์
ความรู้ในการด าเนิน
น โ ย บ า ย อ ย่ า ง
โปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่องค์กร  

ประชาสมัพันธ์ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส  เช่น
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมลูข่าวสารให้
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวนการ
ประชาสมัพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง
(website, FB,
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

มีช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

ส านักปลัด 

 



5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการ
เชิ งรุ ก ที่ ส า ม า รถ
แ ก้ ไขปั ญ ห าก า ร
ทุจริตในแต่ละระดับ 

โค รงก ารรั ก ชาติ ถู กท าง 
สร้ างเสริมความซื่ อสั ตย์
สุจริต 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการ
สร้างเสริมความซื่อสัตย์
สุจรติ 

ส านักปลัด 

 1 .2  พัฒ นาระบ บ
ก า ร ท า ง า น แ บ บ
บูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม
ในการป้ องกั นการ
ทุจริต 

จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ร้อยละของผู้เข้ารับ        
การอบรม 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ 

ส านักปลัด 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ 
เ ช่ น  ก า ร ท า ตั ว เ ป็ น
แ บ บ อ ย่ า งที่ ดี  ก า ร เป็ น
ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /
คณะท างาน การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนเป็นต้น 

จ านวนโครงการที่
ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มบีทบาท
ในการส่งเสริม
ป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริมป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจรติใน
องค์กร 

ส านักปลัด 



 2.2 ก าห น ดก ล ไก
ก า ร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลการน า
ข้ อ เสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน  
2 ครั้ง/ปี 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
2 ครั้ง/ปี 

ส านักปลัด 

3. พัฒนานวัตกรรม
แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต   

1 .การ เผ ยแพร่ ป ระกาศ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผ่ า น ท า ง
เว็บไซต์ส านักงาน 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

มีการเผยแพร่ประกาศ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างทุ ก
โครงการ 

 

4. พัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website, 
FB,บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

จ านวนการ
ประชาสมัพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

มีช่องทางประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

ส านักปลัด 

5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้บรหิารและ           
ส.อบต.ดงสุวรรณ 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีเข้า
ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าท่ีเข้าฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมี
จิตส านึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสจุริต 

ส านักปลัด 



 
5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

1  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

มีหลักเกณฑ์วิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

1 
หลัก 
เกณฑ ์

1 
หลัก 
เกณฑ ์

1 
หลัก 
เกณฑ ์

1 
หลัก 
เกณฑ ์

1 
หลัก 
เกณฑ ์

มีหลักเกณฑ์วิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ส านักปลัด 

 1.2 การสร้างความ
เช่ื อมั่ นและความ
ไว้วางใจต่ อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

การจัดระบบรับฟังข้อ
ร้องเรียน 
  -การจัดช่องทางร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส/ความคดิเห็น 
 - ตู้รับข้อร้องเรียน 
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย ์
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต. 
 - เว็บไซต ์ 

dongsuwan.go.th/FB 

-จ านวนช่องทางการ
รับฟังข้อร้องเรียน 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

5 
ช่องทาง 

มีช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนหลายช่องทาง 

ส านักปลัด 

 



กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)    ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

 การจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียน 

ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่แจ้งผล
การด าเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มีการจัดการและแจ้งผล
ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ที่  ๔๒ /๒๕๖๐ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ๕  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

-------------------------------------------------- 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่    ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 

ดังนั้น    เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๕/ว๕๓๓๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแกจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ๕  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก    เป็นประธานฯ 
  ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก คนที่ 1  กรรมการ 
  ๓. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก คนที่ 2  กรรมการ 
  ๔.  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   กรรมการ 
  ๕.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   ทุกท่าน  กรรมการ 
  ๖.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก    กรรมการ 
  ๗.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๘.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๑๐.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    กรรมการ 
  ๑๑.  เจ้าพนักงานพัสดุ      กรรมการ 
  ๑๒.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     กรรมการ 
  ๑๓.  นายช่างโยธา      กรรมการ 
  ๑๔.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  ๑๕.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  ๑๖.  ครู        กรรมการ 



  ๑๗.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ  
  ๑๘. เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ  วันที่   ๒๒  เดือนมีนาคม      พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                     ( นายวิจารณ์  มุทาพร ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


