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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 
 

 

 

 

จัดทำโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



๓ 

 

คำนำ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ.2560-2564)   สำหรับ   องค์กาสรบริหารส่วนตำบลจันอัดนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและ
แนวทาง การปฏิบัติอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันการปฏิบัติ
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่ทำให้คลางแคลงใจในการทำงานขององค์กร อีกทั้ งยังเป็นการ
ป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย  
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทางสำนักงาน ป.ป.ช.    ได้พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3   ( พ.ศ. 2560-2564 )     และกรอบ
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของภาครัฐ    (  Integrity  and   Transparency 
Assessment : ITA)  ประกอบด้วย  4 มิติ ดังนี้. 
 มิติที่ 1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในกาตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกคอรงส่วน
ท้องถิ่น 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
         พฤษภาคม 2560 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

หลักการและเหตุผล 
              ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
เริ่มต้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที ่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และคณะยกรา่งยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้ดำเนินการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟงัความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กร
อิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบดานเพ่ือกำหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำของบประมาณ แผ่นดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงานภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นหวงเวลาเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”     กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง วัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม ที่ไม่ทน ต่อการ
ทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้ การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งมีการ 
กำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแกไข 
ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงท ีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอื่น ๆ 
ในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของ
เรา สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด และเพ่ือให้ทุก 
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจันอัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการ
รณรงค ์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต่อไป 
วิสัยทัศน์  
“องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสาน  ผลักดัน  ป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ” 

พันธกิจ ( Mission ) 
    1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจันอัด  
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
    3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจันอัด ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจันอัด 
วัตถุประสงค์หลัก 
    1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
    2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
    3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
    4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน 
    5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่ 
สูงขึ้น 
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             ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                      ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
     เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี     ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา   และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ 
    ๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
    3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
    4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
     จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ          การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ     การแสดงออกซ่ึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม         ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอัน
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน       จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์
การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 
    1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 
   2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 



๗ 

 

   3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 
  4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
   5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 
    6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
    การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล      ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส    ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”      ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
วัตถุประสงค์ 
  1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
   2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
   3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
    4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
    ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
   2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
   4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



๘ 

 

   5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
   7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
   8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ.2003 ( United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
    ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมระสิทธิ-
ภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระทำผิด (Judiciary)การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
   ๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 
   ๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
   ๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
   ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
   เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน 



๙ 

 

รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
   1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI)ของประเทศไทย 
   2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการส่งเสริม
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส    มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ  หลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น      กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้กำหนดไว้ด้วย 
  ❖ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น     โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละ
ภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการดำเนินการที่โปร่งใส           มีกลไกการตรวจสิบการ
ดำเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน หากการดำเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน 
  ❖ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
   ❖ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบโดยความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุหากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อำนาจหน้าที่
ของตนไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสำนึก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมาย
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ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทำงานในองค์การบริหารส่วนจันอัด        หลงใหลใช้อำนาจหน้าที่ไปหา
ประโยชน์ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตสำนึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบ
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ ไม่
บังควร 
   2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทำให้
ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น    เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา   คำว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัย
ของคนทำงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัย
อีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
สาระสำคัญ 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลุกจิตสำนึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคำนึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้นำกลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ได้กำหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่า อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้กำหนดให้เป็นมิติที่ 1 และมีความ
ตระหนักในการความสำคัญกับการดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดไว้ในมิติที่ 1 
   ส่วนที่ 2 กำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสำคัญกับ
การดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้กำหนดไว้ในมิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
   1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล 
     1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
    1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
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    1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
    1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
   2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
    2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี โดยดำเนินการให้กิจการดังนี้ 
    2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.3.2 มีการกระจ่ายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
    2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
     2.4.3 ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
    2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
   3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย 
    3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
    3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การ จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และ
ตรวจสอบได้ 
    3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
   3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย 
    3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป้นอยู่ และ 
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
    3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
    3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
    3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
   4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี 
    4.1.1 มีการจัดทำและรายงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
    4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ 
กำกับดูแล 
   4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม



๑๓ 

 

ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี 
    4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
    4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
    4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
   4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
     4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการทีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด้วย 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
   แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณากำหนดให้มีการเพ่ิมเติมตามเหมาะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระสำคัญที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าห้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564)  
วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
   1. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. เพ่ือเสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมการาชัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   3. เพ่ือให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง การดำเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดรับกับการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 
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  มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 

ปีงบประมาณ (4 ป)ี แยกตาม 4 มิติ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

มิต ิ ภรกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

1.การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝา่ย
ประจำของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1)โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
1.1.1(2)โครงการสมดุความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1(3)โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 
1.1.2(2)มาตรการ “เสริมสร้าง
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
1.1.2(3) โครงการเสริมสร้างความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ และปลูกฝังทัศนคต ิ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.1.3(1)กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานสวนตำบล” 
1.1.3.(2) มาตรการ “จัดทำคูม่ือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1.1.3(3) มาตรการ”ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกีย่วกับ 
Conflict of Interest” 
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ไม่ใช้งบฯ 
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  ไม่ใช้งบฯ 
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ไม่ใช้งบฯ 
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    ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1)โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นที่สี
เขียวลดสภาวโลกร้อน 
2)โครงการปลูกผักริมรั้ว 
3)โครงการสรางอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 



๑๗ 

 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

หมาย
เหต ุ

 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1)โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 
2.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น 
2)โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
ให้เด็กและเยาชนตำบล 
จันอัด (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติที่ 1 รวม 4มาตรการ 1กิจกรรม 8โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร อบต.จันอัด 

ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ  

 2.2มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการสร้างความโปร่ง
ในในกาบริหารงานบุคคล 
2.2.1(2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.จันอัด 
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน “ 
2.2.2.(1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิงบประมา
รณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.2(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริหารประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ
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ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภรกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๑๘ 

 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

หมาย
เหต ุ

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัตริาชการ 
2.3.2(1) มาตรการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพี่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์
2.5.2(1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.4.3 (1)กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
2.4.4 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรงจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
2.5.2 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”  
2.5.3 (1) มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรยีน กรณี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน 
กล่าวหา เจ้าหนา้ที่ อบต.จันอัด 
ว่าทุจริตและปฏิบตัิราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 

มิติที่ 2  รวม 6มาตรการ10กิจกรรม2โครงการ 0 0 0 0  
3.การ 
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อำนวยความ
สะดวกแก ่

3.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.จัน
อัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 
3.1.1(2) กิจกรรม “การออก 
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.จันอัด” 
 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

  



๑๙ 

 

มิต ิ ภารกิจตาม
มิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

 ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อำนาจ
หน้าท่ีของ 
อบต.จันอัด 
ทุกขั้นตอน 

3.1.2(1) กิจกรรม “การเผยแพรด่้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของ อบต.และการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
3.1.3 (1)มาตรการจัดใหม้ีช่องทางที่
ประชาชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น  
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน /
ร้องทุกข์ 
ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1)โครงการจดัทำประชาคม
แผนชุมชน 
3.2.1(2) การดำเนินงานของศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.จันอัด 
3.2.2(1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 
3.2.2(2) โครงการ อบต.จันอัด 
เคลื่อนที่  
3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
3.2.3.(2)กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ 
อบต.จันอัด 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต.จันอัด  
3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3.(1) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏบิัติ
ติตามหลักเกณฑ์และวีธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.จันอัด 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 

มิติที่ 3  รวม 7มาตรการ  4กิจกรรม 2โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000  
4.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน  

4.1 มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม
ภายใน
ตามที ่

4.1.1(1) โครงการจดัทำแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจำปี  
4.1.2(1) กิจกรรมติดตามประเมนิผล
คบคุมภายใน 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 



๒๐ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขอ  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน
กำหนด 

      

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.1 (1)มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กับดูแลการบริหารงาน 
บุคคล เกี่ยวกับการ โอน ย้าย 
4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผล
การการใช้จ่ายเงินให้แก่ประชาชน
ทราบ  
4.2.2 (2) กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.จันอัด 
4.2.3(1) กิจกรรมการจดัหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1(1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4.3.1(2) กิจกรรมการสิ่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
อบต.จันอัด 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community
) และบูรณร
การทุกภาค
ส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
4.4.1(2) กิจกรรมการตดิป้ายกรณี
พบเห็นการทุจรติ 
4.4.2(1)มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือขายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
                        

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

 

มิติที่ 4  รวม 3มาตรการ 7กิจกรรม 3โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000  



๒๑ 

 

 


