
                                                

 

 

แผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูมิ 

 

จัดท าโดย 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภมูิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
 

ที่มา  หลักการ  และเหตุผล 

   จากรายงานสถานการณ์ทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในประเทศไทย                           
และบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ          
ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การปูองกันและปราบปราม          
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมี
การค านึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจิตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดท า แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพ่ือผลักดัน และยกระดับให้ประเทศไทย
พัฒนาในภาพรวมสู่มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลต่อไป โดยยึดหลักการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของชาติที่ต้องการบรรลุมีระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ฉะนั้นในขั้นตอนการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓             
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๓ ปี          
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ 
ซึ่งสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม 
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 
 
 



๒ 
  
 พันธกิจ     

  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 ๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 ๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน  
 ๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับ
ที่สูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ๒. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ๔. พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ 
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ อันจะน ามาสู่การ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพใน 
การสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” 
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้าน
การปูองกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือ
แนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา         
อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบ การปูองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 ๒. การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
 ๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 ๓. พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 ๔. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 ๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 ๑. น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 ๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการปูองกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 ๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    
 ๒. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

 ค าอธิบาย 
   จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทย          
ในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทาง
การเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ              
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏ
ทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหา
สาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่
นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก
ปูองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็น
การสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน า
เจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม           
ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการ
ปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ๒. ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 ๑. ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
 ๒. การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 ๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 ๒. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านง
ทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 ๒. จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 ๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ 
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 ๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการปูองกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง          
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 ค าอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า
โครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบาย         
ก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของ
พรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่
อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 ๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 ๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 ๔. พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 ๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๗. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น 
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 ๘. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๙. การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ๑๐. การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  ๑๑. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหาร 
  ๑๒. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  ๑๓. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

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

 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 

 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
 ๒. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต 
 ๔. ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 ๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 ๓. ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๒. ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 ๒. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ๒. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการปูองกันการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปูองกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการปูองกันการทุจริต 
 ๓. สร้างแนวทางการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
 ๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่
สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์
พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปูองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุด
แล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต               
รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต       
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น            
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ 
ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย 
 ๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. การก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ 
และ ๒๔๔) 
 ๔. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 ๒. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 ๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๔. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 
 ๕. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 ๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย 
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 กลยุทธ์ที่  ๖ การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ ง เบาะแส ( Whistleblower)                 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 ๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 ๓. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่  ๙ การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ ง เบาะแส (Whistleblower)                
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

๑. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)      
ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้เรื ่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้น             
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 ๒. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 ๓. เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 ๔. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  
 กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 ๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 ๒. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

๑.๒ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ 
รวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้
ดังนี้ 
  นโยบายที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ 



๑๓ 
 
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม          
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ             
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี
รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน           
อีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้
มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.๓ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม 
และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๔ ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑.๕ โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
๒. ปูองกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อ าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ  



ส่วนที่ ๒ กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ ๓                นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ ๑๐                   ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗                            นโยบายเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)               การป้องกันปราบปราบการทุจริต                           ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗          มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

ข้อ ๑ ก าหนดมาตรการและแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

๑๐.๕ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต  

ข้อ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ ๕ สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบปูองกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 
 

๑๐.๓ พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างนวัตกรรมการท างานอยา่งประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน 
และเครือข่ ายต่ าง  ๆ เพื่ อสอดส่อง เฝูาระวั ง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ ๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ ๓ การควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต : CPI 
ของประเทศไทย 

๑๐.๒ ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ
ได้รวดเร็ว  ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนท่ี
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการท่ีรวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับความ
เชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยการ
ประเมินผลต่อประชาชน 

๑.ส่ ง เส ริ มการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

๒.ปูองกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

๓.สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เภอใสสะอาด  และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
 

๑๕
 



 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
Action Plan 

For Zero Tolerance & Clean Thailand 
 

 องค์การบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๑๖ 



 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 

   ๑๗
 



แผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ปี 256๓  
๒) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล   
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓) จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

๓ 350,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
๒) โครงการต้นกล้าสีขาว (เด็กและเยาวชนห่างไกลการ
ทุจริต)  

2 5๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

มิติที่ ๑  รวม ๕ ๔๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 ๑๘

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

๑ - 
 

๒.๒ มาตรการสรา้งความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๓) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๔ - 
- 
 
- 
 
- 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๑ - 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 
 

1 - 
 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”       
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) มาตรการ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๓) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๓ - 

มิติที่ ๒  รวม 10 0 

 

๑๙ 
19 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) กิจกรรม การเผยแพรข่้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.  
3) มาตรการ จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

๓ - 
 
- 
 
- 

 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปี 256๔ 
๒) มาตรการ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน รายงานผล
การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ทราบ 

๒ 4๐,๐๐๐ 
 

- 
- 

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

1 - 
 
 

มิติที่ ๓  รวม ๖ 4๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๒0 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสรา้งและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑ - 
- 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

1) กิจกรรม รายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

๑ - 
 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๑) กิจกรรมการส่งเสริม และพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒ ๔๐,๐๐๐ 
 
- 

มิติที่ ๔  รวม ๔ 4๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน     ๒๕ ๕๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ๒๑ 



งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

 (บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้แกบุ่คลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง ปี 256๔  
 

๓๕๐,๐๐๐ ๑. บุคลากร อบต.กุดชุมแสง ได้รบัความรู้และ
ประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
๒. บุคลากร อบต. กุดชุมแสงสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

๓๐,๐๐๐ ๑) ผู้เข้ารับอบรมได้รบัความรู้ถึงหลักธรรมาภิบาล 
๒) ผู้เข้ารับอบรมได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบใน
การตรวจสอบการท างานให้เกิดความโปรง่ใสใน
ภาครัฐ 
๓) ผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมการปราบปรามการ
ทุจริตและการประพฤติชอบในภาครัฐ 
๔) ผู้เข้าอบรมให้บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง ในความรับผิดชอบ ในการ
ตัดสินใจใดๆ อันส่งผลกระทบต่อสาธารณะ เช่น 
การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรมปฏิบัติต่อ
ทุกคนด้วยความเสมอภาค เป็นตน้ 

     
 
 
 
 

ส านักปลัด 

๓ จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุด
ชุมแสง 

- มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 

     
ส านักปลัด 

๒๒
 



๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑ โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๑) นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม รักความเป็นไทย  
มีระเบียบวินัย  มีจิตส านึกสาธารณะมีความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีความกตัญญตู่อบิดา
มารดา ครูอาจารย์ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๒) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ถกูต้องกล้า
แสดงออก เห็นคุณค่าในตนเอง รูจั้กตนเอง
และเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซ้ึง รู้จักควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ไม่ใช่ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข โดยยึดวิถีชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 
๓) นักเรียนไดเ้รียนรู้หลักการใช้วถิีชีวิต
ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ มีความตระหนักถึง
โทษของยาเสพติดและภัยของโรคที่ร้ายแรง  
(เอดส์) 
๔) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา  และสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

     
 
 
 

 
ส านักปลัด 

๒ โครงการต้นกล้าสีขาว  

(เด็กและเยาวชนห่างไกลการทุจริต) 

๓๐,๐๐๐ ๑) เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 
๒) ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแกเ่ด็กและเยาวชนใน
การปูองกันการทุจริตคอรปัชั่น 

     
 

ส านักปลัด 

๒๓
 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดชุมแสง 

- ๑) มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บรหิาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ และมีการ
ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
๒) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) การบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบคุลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นได ้
๔) ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 
๒5

 
๒๔

 



๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบคุคล 

- ๑) มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงาน
บุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 
๑ มาตรการ 
๒) เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบคุคลสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๓) การบริหารงานบคุคลของ อบต. มีความ
โปร่งใส สามารถปูองกันการทุจรติของ
เจ้าหน้าที่ได ้

    ส านักปลัด 

๒ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 

- การบริหารราชการ การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ส านักปลัด 

๓ กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ๑) บุคลากรฝุายบัญชีกองคลงั มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสอืสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
๒) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
๓) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงบงบประมาณ 

    กองคลัง 

 ๒6 



ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๔ กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 

- ๑) ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลในการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่เป็น
ประโยชน์กับประชาชน 

    กองคลัง 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัตริาชการ 

- การบริหารราชการ การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
ส านักปลัด 

 

 
 
 

๒7
 



๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ โครงการเชิดชเูกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- ๑) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสงมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชเูกียรติ 
๒) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสงมีขวญั
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

    ส านักปลัด 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

- มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเป็นประจ าปีทุกปงีบประมาณ 

    ทุกส่วนงาน 

๒ มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครฐัและองค์กรอสิระ 

- องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องคก์รอิสระ 

    ทุกส่วนงาน 

๓ มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง ตาม
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 

    ทุกส่วนงาน 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง จ านวน ๑ แห่ง     ส านักปลัด 

๒ กิจกรรม การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลงั พัสดุและทรัพย์สินของ 
อบต.  

- ประชาชนได้รับรูข้้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของ
ทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
กุดชุมแสง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

    กองคลัง 

๓ มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

- ๑) จ านวนช่องทางใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนรว่ม 
๒) ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 
๓) ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

    ส านักปลัด 

 

 

 

 

๓
๐ 



๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพฒันา
ท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔๐,๐๐๐ ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง มีข้อมูลที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกนั เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
๒) ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้
ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและหลักการมีส่วนร่วม ท าให้
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง     
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สงูสุด 
๓) ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชน  
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา 
ความต้องการ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงถือเปน็
ส่วนหนึง่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดท าได้อยา่งรอบคอบ 
ถูกต้อง ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และเปน็ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

    ส านักปลัด 

 

 ๓
๑ 



ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๒ มาตรการ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน
รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ทราบ 

- ๑) มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เหน็ว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงถงึการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารสว่นต าบล   
กุดชุมแสง 
๒) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
เรื่องทีป่ระชาชนร้องเรียน/ร้องทกุข ์
๓) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 
๔) การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
๕) ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียนรอ้งทุกข ์

    ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

๓
๒

 



๓.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 

- ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสงดีขึน้เม่ือเปรยีบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

    ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓

๓
 



มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคมุภายใน 
และติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

- ๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒) ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลด
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและ
ประชาชนโดยรวม 
๔) มีรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามก าหนดเวลา 
๕) หน่วยงานรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในครบทุกงาน 
๖) มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายใน 
 

    ทุกส่วนงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 ๓

๔
 



๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- ๑) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการ
คลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความ
ประหยัด 
๓) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบรกิาร 

    กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓
๕

 



๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
๓) การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๔) สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้รับการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

    ส านักปลัด 

๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
๒) การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

    ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 ๓
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