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บทน า 
 

 ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดท าแผนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ืองจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตาม   
พันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60    
- ๒๕๖4 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง  
 
หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มต้น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 
3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกล ไก
การบูรณาการการท างานที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในการจัดท าของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2561 ของหน่วยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้
ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้าน



 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง จึงได้
จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านเอ้ือง และให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ืองใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบราชการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป 
วิสัยทัศน์ 
  “ต าบลน่าอยู่  คู่คุณธรรม สรรค์สร้างชุมชนสู่ความเจริญ” 
 
พันธกิจ 
 ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื้อง ให้ยึดหลังธรรมาภิบาล 
 ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วง
เวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองอัน    แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการ
เมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเก่ียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 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) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (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
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ  
ความตระหนักแก่บุคลากร     
ทั้งข้าราชการการเมืองและ   
ฝ่ายประจ าขององค์การ    
บริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 
 (หลักสูตร/
กิจกรรม) 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี  
 
 
 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 1.2 ประกาศใช้มาตรฐานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 
 (หลักสูตร/
กิจกรรม) 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

  1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีเข้า
ฝึกอบรมคณุธรรม

จริยธรรม 
 

ร้อยละ 
75 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 รณรงค์ประชาสมัพันธ์ต่อตา้น
การทุจริต 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 
1.2.2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

 

1 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

2. ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 1 ครั้ง/ป ี

 

1 ครั้ง ส านักปลดั ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ 
 

2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างและรายงาน
ผลการปฏิบตัิราชการให้ประชาชน
ทราบ 
 

จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกโครงการ กองคลัง 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

2.3 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏบิัติให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

2.3.1 โครงการคดัเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการคัดเลือก

และให้รางวัล 

100% ทุกส่วนราชการ ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

3. สกัดกั้นการทุจรติเชิง
นโยบาย 
 
 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเอื้องได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของ
ทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล       
การบริหารงบประมาณ การเงิน   
การจัดหาพสัดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

3 ช่องทาง 
 
 

3 ช่องทาง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 
 
 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจดัเวทีประชุม
ประชาคม 
3.2.2 ก าหนดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกผ่าย 
-www.ban-ueang.go.th  
-ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐-
๗๐๓ 
-ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

3 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

 

http://www.ban-ueang.go.th/


 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

4. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการใหม้ี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากบัดูแล 
 

การจัดท าแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ป ี
การจัดท าแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ป ี
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 
 
 

ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 
 
 

4.2 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.2.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจรติ 
4.2.2 ส่งเสรมิให้มีการบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

มีเครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทุจริต 

1 เครือข่าย ส านักปลดั ต.ค.6๓-ก.ย.6๔ 

 
 


