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ส่วนที่ 1 
 

ความสอดคล้องเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
 

ที่มา หลักการ และเหตผุล 
   จากรายงานสถานการณ์ทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเดร็วต่อเนื่องในประเทศไทย   
และบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสอง
ฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้อง
เผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้  ก็เพ่ือเป็นการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างความ
ร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจิตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าเพ่ือผลักดันและ
ยกระดับให้ประเทศไทยพัฒนาในภาพรวมสู่มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลต่อไป โดยยึดหลักการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ที่มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ของชาติที่ต้องการบรรลุมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ฉะนั้น ในขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ค าตากล้าจึงได้น ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564 ) และสอดคล้องกับแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้ามาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกิจกรรม/ โครงการ ซึ่ง
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน               
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ

                                                           
1ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
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ไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)2 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ

ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมี

วินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย                  
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา3 
   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบาย ข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 

  นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

             ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้                
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน               
ทีแ่น่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ     การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ           
เชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ ชุมชน
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา

                                                           
2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
3นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
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หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด              มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด  ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ                   
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน  ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง             
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้น                   
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย                
ไมถู่กแทรกแซงหรือขัดขวาง 

 
 

4. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การทุจริตประพฤติมิชอบ4 
           เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ

                                                           
4http://www.law.moi.go.th 

http://www.law.moi.go.th/
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
          ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตาม            
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

5 . ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ ว่ าด้ ว ย ก ารป้ อ งกั น แล ะป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต  ระย ะที่  3                                
(พ.ศ. 2560-2564)5 

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

  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  พันธกิจ 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

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

                                                           
5https://www.nacc.go.th ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ

https://www.nacc.go.th/
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  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 

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            
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้            
ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์             
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม            
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่
รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทย                     
ในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน า
เจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้
อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้ นการประเมินน โยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้ อนข้อมู ลกลับ  (Policy 
Feedback) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไก           
ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนให้มีธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่ างรวดเร็ว                      
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง 
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจ ริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4               
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล6 
   กลยุทธ์ที่  4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการ                     
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6http://www.ppb.moi.go.th ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://www.ppb.moi.go.th/
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ส่วนที่ 2 
 

กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต                       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. หลักการ เหตุผล และความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าเป็นหน่วยงานราชการ ในการก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน  การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน ความมั่นคงภายใน กิจการ      
สาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่ มีกฎหมายก าหนดให้ เป็นอ า นาจหน้ าที่ ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 
พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้
แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่  การ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใสสะอาด” ทั่ว
ประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
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  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน                
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์              
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
  6. ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

2. เป้าหมายหลักองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
2.1 ค่าคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี

ที่ผ่านมา 

3. วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รั ปชัน                     

ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3                     
(พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการและพนักงาน                
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าโดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวม
ท า  ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึก
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ               
ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการกระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่าย             
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด             
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   4.3.4 เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้ายึดถือเป็น
กรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
 

 

 

 



 
 

9 

 

4. ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

   4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 
 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต   

3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดั น ให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 
 

3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ  

2. ส่ งเสริม ให้ มี การศึ กษา วิ เคราะห์  ติ ดตาม และ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2  ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการ             
น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

4.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

4.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกันการทุจริต 
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4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

 
 

 
Action Plan 

For Zero Tolerance & Clean Thailand 
 
  
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
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ยุทธศาสตร์ 1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-
มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ     
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง/คน 1/50 - - - พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้าง มีความ
เข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง มีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏบิัติงาน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- - 1 ครั้ง - ส านักปลดั 

2. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และ            
พนักงานจ้าง 
 

ครั้ง/คน 1/62 - 180,000 180,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และทักษะ
เพิ่มขึ้น  
 

ผู้ที่ไปศึกษาดูงานได้
น าเอาความรูม้า
พัฒนาท้องถิ่นและ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 
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3. กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง/คน 1/62 - - - จ านวน
บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรมของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค าตา
กล้า 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า 

- - 1 ครั้ง - ส านักปลดั 

4 กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใส  
ผ่านทางเว็บไซต์ ,ทาง 
Facebook 

ครั้ง/ป ี ไม่ต่ ากว่า 
1 ครั้ง/ป ี

- - - เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต             
ไม่ต่ ากว่า              
1 ครั้ง/ปี 

ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ รู้
ข้อมูลข่าวสาร 

- 1 ครั้ง - - ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ 1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

ครั้ง/คน 1/50 - - - กลุ่มอาชีพมี
สินค้า
ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพเป็นที่
รู้จักมากขึ้น 

สินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
เป็นที่รู้จัก ท าให้มี
รายได้เสริมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้น 

1 ครั้ง - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า
(กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ครั้ง/คน 1/50 - - - เด็กเกิดความ
ตระหนักรู้ 
รู้จักการใช้
ชีวิตแบบ
พอเพียง         
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เด็กสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 
 

- - - 1 ครั้ง กอง
การศึกษา 

(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

 
 
 
 



 
 

16 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า 

ครั้ง/คน 1/300 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการ 

ประชาชนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80และการ
ให้บริการสาธารณะ           
มีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สู งสุด  
แก่ประชาชน  
 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 

2.  โครงการท าความดีเพื่อเฉลิม
พระเกียรต ิ

ครั้ง/คน 1/200 - - - ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดเป็นเครือข่ายการ
ท าความดีในชุมชนที่
เข้มแข็ง 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
เป้าหมาย  1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
             2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิจกรรมการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบั
นโยบายผ่านทางเว็บไซต์, 
Facebook 

ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ป ี - - - เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร
ความรู้
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย                
1 ครั้ง/ป ี

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 

2. กิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี - - - มีการจัดท า
แผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 1 
ครั้ง/ป ี

ลดความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1 ครั้ง - - - ทุกกอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิจกรรมประชาสมัพันธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส  เช่น
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมลูข่าวสาร              
ให้เจ้าหน้าที ่
 

ช่องทาง ไม่ต่ ากว่า 
3 ช่องทาง 

- - - จ านวนการ
ประชาสมัพันธ์            
ไม่น้อยกว่า              
3 ช่องทาง
(website, FB, 
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) 

มีช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์            
ไม่น้อยกว่า                   
3 ช่องทาง 

ไม่            
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า             

3  
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ส านักปลดั 

2. โครงการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

ครั้ง/คน 1/50 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ            
ไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
เพิ่มขึ้น 

- - 1 ครั้ง - ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
เป้าหมาย 1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
            2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
            3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. โครงการอบรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย                  
แก่ประชาชน 

ครั้ง/คน 1/60 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ            
ไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 75 

ผู้เข้ารับการอบรม         
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายเบื้องต้น
และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 

2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจดัท าเวที
ประชาคม การจัดท าแผน
ชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ครั้ง/คน 1/400 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ            
ไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 75 

มีการประสานความ
ร่วมมือกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุดและ
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
 

- 1 ครั้ง - - ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรม
ด้านต่างๆ เช่น การท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี การเป็น
ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /
คณะท างาน การเปิดรับฟัง
ความคิด เห็นจากทุกภาค
ส่วนเป็นต้น 
 

ครั้ง/ป ี 5 ครั้ง/ป ี - - - จ านวน
โครงการที่
ผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
มีบทบาทใน
การส่งเสริม
ป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการ
ทุจริตในองค์กร 
 

ผู้บริหารมีบทบาทใน
การส่งเสริมป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจรติ        
ในองค์กร 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง ส านักปลดั 

2. กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี - - - มี ก า ร จั ด ท า
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
1 ครั้ง/ป ี

มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

- - - 1 ครั้ง ส านกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิ จ ก ร ร ม ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางเว็บไซต์ส านักงาน 

โครงการ ทุก
โครงการ 

- - - จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจดั
จ้างทุกโครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ทุก
โครงการ 

ส านักปลดั, 
กองคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website, 
FB, บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

ช่องทาง ไม่ต่ ากว่า 
3 ช่องทาง 

- - - จ านวนการ
ประชาสมัพันธ์            
ไม่น้อยกว่า              
3 ช่องทาง
(website, FB, 
บอร์ด
ประชาสมัพันธ์)  
 

มีช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์            
ไม่น้อยกว่า                   
3 ช่องทาง 

ไม่            
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า             

3  
ช่องทาง 

ไม่             
ต่ ากว่า 

3 
ช่องทาง 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การเส ริมสร้ างคุณ ธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย 
แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต ใน
หน่วยงาน 
 

ครั้ง/คน 1/50 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ            
ไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 75 

เจ้าหน้าท่ีเข้าฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมี
จิตส านึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสจุริต 

- - - 1 ครั้ง ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
เป้าหมาย 1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

1. กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
หลัก เกณ ฑ์ วิธีการรับฟั ง           
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

หลักเกณฑ ์ 1 
หลักเกณฑ ์

- - - จ า น ว น ข อ ง
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
วิ ธี ก ารรับฟั ง
ข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

มีหลักเกณฑ์วิธีการ       
รับฟงัข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

- - - 1 
หลักเกณฑ ์

ส านักปลดั 

2. กิจกรรมการจัดระบบรับฟัง              
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
  -การจัดช่องทางร้องเรียน/           
แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น 
 - ตู้รับข้อร้องเรียน 
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 - เว็บไซต/์ FB 
 

ช่องทาง ไม่น้อยกว่า 
5 ช่องทาง 

- - - จ านวนช่อง
ทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียน    
ไม่น้อยกว่า             
5 ช่องทาง 

 ไม่น้อย
กว่า 5 
ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 5 
ช่องทาง 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  
ตัวชี้วัด 

 
ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หน่วยนับ ปริมาณ

งาน 
บูรณาการ งบปกติ 

ของส่วน
ราชการ 

รวม
งบประมาณ 

ต.ค-ธ.ค 
60 

ม.ค.-มี.ค. 
61 

เม.ย.-มิ.ย. 
61 

ก.ค.-ก.ย. 
61 

3. กิจกรรมการจัดการและ
แจ้งผลข้อร้องเรียนร้องทุกข ์

ร้อยละ ร้อยละ 
100 

- - - ร้ อ ย ล ะ ข อ ง          
ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที ่         
แ จ้ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินการแก่ 
ผู้ร้องเรียน 

มีการจัดการและ         
แจ้งผลข้อร้องเรยีน
ร้องทุกขท์ุกเรื่อง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักปลดั 

 
 


