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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

 

อ าเภอศรีมโหสถ   จังหวัดปราจีนบุร ี 
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ส่วนที่ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
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1.1 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกไทย 

ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ฝ่ายบริหาร 
คณะผู้บริหาร 

สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
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1.2  อ านาจหน้าที่  

  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

  

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

  มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
 

 มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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2.1 การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

สถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ปี 2559 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต              

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
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ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร 

(ราย) 
จ านวนผู้ถูกร้องเรียน 

(ราย) 
คิดเป็นร้อยละของ 

ผู้ถูกร้องเรียน 
ภาพรวม    

1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย - - - 
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล - - - 
3. คณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล - - - 
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล - - - 
5. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล - - - 
6 กองคลัง - - - 
7 กองช่าง - - - 
8 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 

     

 
หมายเหตุ :  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องเดิมคงค้างอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 ราย ตรวจพบข้อมูล
การทุจริตโดย ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยกลุ่มงานการเงินการคลังจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2551  
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2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย 

  2.2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 ผู้บริหาร มท. มีนโยบายในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
อย่างจริงจัง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่ายการบริหารงาน
ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) 
ซึ่งมี ศปท. ทั้งส่วนกลาง (ศปท.มท.) และส่วนภูมิภาค (ศปท.จ.)  
เป็นการกระจายการรับรู้การต่อต้านการทุจริต 

W2 การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ยังไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ขาดความชัดเจนในการบูรณาการ
ร่วมกัน 

S3 มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทาง 
การขับเคลื่อน 

W3 การท างานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาด
ประสิทธิภาพ 

S4 มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ W4 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
S5 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ  

ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้ 
W5 การด าเนินการทางวินัย เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดล่าช้า ท าให้ไม่เกิด

ความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด 
S6 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ

ประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงครอบคลุม 
ทั้งประเทศ (Video Conference System) 

W6 การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคมไม่มีประสิทธิภาพ ช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร 

S7 มีการยึดถือค่านิยมกระทรวงมหาดไทย “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”
ตลอดจนการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางใน

W7 
 

ระบบฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ยังไมเ่กิดประสิทธิภาพ 



๑๐ 

 

การปฏิบัติราชการร่วมกัน  

 

 

2.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 
O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปูองกันและแก้ไข

การทุจริต 
T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชน

และการทุจริตเชิงนโยบาย 
O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ 

จ ายอมและเพิกเฉย 
O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริต

รูปแบบใหม่ ๆ 
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวยความสะดวก 
O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรม

และมีระยะเวลาในการด าเนินคดีท่ีรวดเร็วขึ้น 
T7 ผู้แจ้งเบาะแสไม่ม่ันใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ

ผู้กระท าความผิด 
O8 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมี 

ความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 
T8 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง 

O9 หลักค าสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้าง 
การรับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่ดี 

T9 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริม
ความร่วมมือได้ยาก 



๑๑ 

 

O10 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกปูองไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 

T10 สังคมขาดจิตส านึกสาธารณะ 

O11 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของประชาชนในวงกว้าง 

  

O12 กระแสโลก องค์กรนานาชาติมีการตื่นตัว   

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง  

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปูาหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

แนวทางการพัฒนา  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้ าง
ความเข้มแข็ ง เป็นภูมิคุ้ มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้ ง เ พ่ือสร้ างพลั ง  
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงปูองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
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3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 
   นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นกา รปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบบูรณาการ 

 
 
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ

ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด า เนินการต่อผู้กระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผล 
การประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้
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ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝูาระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
               ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญาแล้วแต่กรณี 
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ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ  

การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประช าชน เพ่ือให้
ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์  
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่
ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ ่มตัวแทนที ่ท าหน้าที ่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ม ี ความเป็นพลเมืองที ่ด ี ม ีจ ิตสาธารณะ  
จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่าน
มา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝุายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุาย
ต่างมีข้อ เรียกร้องที่ สอดคล้องร่ วมกันประการหนึ่ งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ รั ฐอาจกล่ าวได้ว่ าปัญหาการทุจริตนั้น 
เป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุก
กลุ่ มทุกฝุ ายที่ ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ ว่ าจะเป็นรั ฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึ ง เจตจ านงทางกา ร เมือง 
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประ โ ยชน์ ส่ ว นตน  โ ดยพบตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการก าหนดน โยบายขอ งพรรคการ เมื อ ง  กา ร ใช้ อ าน าจอย่ า ง ไม่ โ ป ร่ ง ใ ส ยุ ทธศ าสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)  



๑๗ 

 

ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอนข้อมูล
กลับ (Policy Feedback) 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนด กลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุ จริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย 

  
3.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 



๑๘ 

 

           กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ปูองกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี        

(พ.ศ. 2560 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทย 



๑๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การ
ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มี
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ม อ บ เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ ปี ใ ห ม่ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  พ . ศ .  2 5 6 0  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ปู อ ง กั น  ป ร า บ ป ร า ม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 



๒๐ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ ส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 
 
4.2 เป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

ค่าคะแนน ITA ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

4.3 วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลไทย  
 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  

ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้
ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปูองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท า
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ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหา 
ความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 4.3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เปูาหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  

4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    

3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

4.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริการกิจการขององค์กร 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 

 
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคมในการปูองกันการทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.3 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือ
ลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้าน 
การปูองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 

 
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
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สรุปโครงการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต 

1. ส่งเสรมิให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ 

1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 15 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 

2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือตา้นทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

2 

 3. เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต    2 

 3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมทีผ่ิดตอ่จริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 

7 

  3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 2 

 รวม 33 

2  
สกัดกั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย 

1.วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้ 
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 12 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบรหิารกิจการขององค์กร 8 

2. ส่งเสรมิให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบการทุจรติเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องคค์วามรูใ้นการด าเนนินโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 

 รวม 25 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 

3 
พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกัน 
การทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 5 

1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการปูองกันการทุจริต 

2 

1.3 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปูองกันการทุจริต 2 

 2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยัง้ 
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไกปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 4 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

4 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ 
เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

4 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่เปดิโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ) 

2 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

3 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรดา้นการปอูงกันการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มคีวามเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2 

รวม 28 

4 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกัน 
การทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงไดโ้ดยง่าย 

1 

1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 5 

รวม 6 



๒๗ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ภาพรวม 92 

 

 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ส่งเสรมิให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

1.1 พัฒนา
จิตส านึก
สาธารณะ 

1. โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จ านวนผู้บริหาร 
สมาชิก และ
บุคลากรองค์กร 
เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

- 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1. คณะผู้บริหาร สมาชิก 
และบุคลากร อบต.โคกไทย 
มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คณุธรรม
จริยธรรม  
2. ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจจริต (Anti Corruption)  
3. เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าความรู้ตา่งๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต. 



๒๘ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 

จัดกิจกรรม
ให้กับ ผู้บริหาร 
สมาชิก และ
บุคลากรองค์กร 

1-3 
กิจกรรม 

1-3 
กิจกรรม 

1-3 
กิจกรรม 

1-3 
กิจกรรม 

1-3 
กิจกรรม 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิก 
และบุคลากรองค์กรมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  
2. ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ 
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 

ส านักปลดั 
อบต.    

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  3. โครงการ
ฝึกอบรม คณุธรรม 
จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกไทย 

ประชาชนผู้มารับ
บริการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้
แบบประเมินเป็น
ตัวช้ีวัด ผลการ
ประเมินไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 70 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน อบต. เกิด
จิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติ
ปฏิบัติโดยยดึมั่นตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 

ส านักปลดั 
อบต. 



๒๙ 

 

  4. มาตรการ 
“ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

จ านวนครั้ง 
ที่เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับ ประมวล
จริยธรรม ให้
บุคลากรขององค์กร
และประชาชนท่ัวไป 

6 6 6 6 6 คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม  
สาธารณะชนทั่วไปมสี่วน
ร่วมรับรู้และร่วมติดตาม
ตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

ส านักปลดั 
อบต. 

  5. มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

จ านวนข้อมูล/องค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 
มาตรา 300 มาตรา 
103/7 และสื่อปลูก
จิตส านึก ที่น ามา
เผยแพร ่

มากกว่า 5 
เรื่องขึ้นไป 

มากกว่า 5 
เรื่องขึ้นไป 

มากกว่า 5 
เรื่องขึ้นไป 

มากกว่า 5 
เรื่องขึ้นไป 

มากกว่า 5 
เรื่องขึ้นไป 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ได้รับการปลูกจิตส านึกใน
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๓๐ 

 

 
 
 

 6. โครงการ
เสรมิสร้าง ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ และ
ปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
องค์กร 
จ านวน 50 
คน 

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
องค์กร 
จ านวน 50 
คน 

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
องค์กร 
จ านวน 50 
คน 

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
องค์กร 
จ านวน 50 
คน 

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
องค์กร 
จ านวน 50 
คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัด  

ส านักปลดั 
อบต. 

7. กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าท่ี
องค์กรไม่น้อยกว่า
ร้อย 60 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  
และ

พนักงาน
จ้าง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  
และ

พนักงาน
จ้าง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  
และ

พนักงาน
จ้าง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  
และ

พนักงาน
จ้าง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  
และ

พนักงาน
จ้าง 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง มีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและไม่มี
พฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

8. มาตรการ 
“ปลูกฝังองค์ความรู้
ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” การ
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

จ านวนครั้งท่ีมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” การ
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

5 ครั้ง 
ขึ้นไป 

5 ครั้ง 
ขึ้นไป 

5 ครั้ง 
ขึ้นไป 

5 ครั้ง 
ขึ้นไป 

5 ครั้ง 
ขึ้นไป 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๓๑ 

 

 
 
 

 9. โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย  

จ านวนต้นไม้ที่
ปลูก 

- 250 ต้น 250 ต้น 250 ต้น 250 ต้น เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน สร้าง
จิตส านึกรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างพลังความสามคัค ี

ส านักปลดั 
อบต. 

10. โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

- - - - 1 
โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์
ฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ส านักปลดั 
อบต. 

11. โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 

จ านวน
ครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- - - หมู่บ้านละ 
5 

ครอบครัว 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มี
คุณธรรมตามค่านิยมิ 12 
ประการ มีจิตส านึก
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ความ
ซื่อสัตย์ มีวินยั ลดภาวะ
เสี่ยงการติดยาเสพติด 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 



๓๒ 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  12. โครงการพาน้อง
ท่องธรรมมะ 

จ านวนเด็ก
นักเรียนและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- - 70 คน - - ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
มีคุณธรรมตามค่านยิิม 12 
ประการ มีจิตส านึกตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ความซื่อสัตย์ มีวินัย ลดภาวะ
เสี่ยงการติดยาเสพติด 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13. โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร 

จ านวนนักเรียน
โรงเรียนในเขต 
อบต.โคกไทย 

- - - - 50 คน นักเรียนเข้าใจค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิต เป็นผู้มศีีล 
สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอยา่งที่
ดี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมมี
จิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



๓๓ 

 

14. กิจกรรมการ
ประกวดค าขวญั
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

1 1 1 1 1 เด็กได้รับการกระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน
และการโกงทุกรูปแบบ รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ ไดฝ้ึกฝนทักษะใน
การเขียนค าขวญัอย่าง
สร้างสรรค์ทีส่ื่อถึงการต่อต้าน
การทุจริต 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  
 

 15. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย 
(กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบลโคก
ไทย ที่เข้าร่วม
โครงการ 

50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน เด็กและเยาวชนเกดิความ
ตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี 
สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ไดร้ับมา
ปรับใช้กับตนเอง และ
สังคมส่วนรวม ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รับช่ัน
และการโกงทุกรูปแบบ 

ส านักปลดั 
อบต. 



๓๔ 

 

1.2 การใช้
เครื่องมือ
สื่อสารทาง
สังคมเพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1. การจัดท า คู่มือ
การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มีเพียงพอ 
ส าหรับผู้บรหิาร 
สมาชิกฯ ข้าราชการ 
พนักงาน ครบทุก
ส านัก/กอง  

50 เล่ม 50 เล่ม 50 เล่ม 50 เล่ม 50 เล่ม บุคลากร ของ อบต.โคก
ไทย มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
เพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน อย่างเพียงพอ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

2. การประกาศ
เจตจ านง ต่อต้าน
การทุจริตของนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย 

1.ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2.ประกาศเจตจ านง
ต่อสาธารณชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 4 
ปี จ านวน 1 ฉบับ 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3  
กิจกรรม 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม การบริหารราชการของ
องค์กร มีความโปร่งใส 
สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี ปูองกันและ
ลดข้อร้องเรยีนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๓๕ 

 

  3. กิจกรรม 
“สร้างความ
โปร่งใส ในการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

1.มีคู่มือการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
2.มีกระบวนการขั้นตอน
การรายงานผลการจัดหา
พัสดุ โดยมีการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1.มีระบบปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.มีการปูองกันการใช้
จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธรุกิจ
ของตนเองและพวงพ้อง 
3.มีการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

กองคลัง 

4. กิจกรรม  
การจัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชน 
เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่
ประชาชน โดย
ทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมงานบริการ
สาธารณะตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร ท่ี
ปราศจากข้อร้องเรียน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

มาตรฐาน
งาน

บริการ
สาธารณะ

ทั้ง 17 
ประเด็น 

มาตรฐาน
งาน

บริการ
สาธารณะ

ทั้ง 17 
ประเด็น 

มาตรฐาน
งาน

บริการ
สาธารณะ

ทั้ง 17 
ประเด็น 

มาตรฐาน
งาน

บริการ
สาธารณะ

ทั้ง 17 
ประเด็น 

มาตรฐาน
งาน

บริการ
สาธารณะ

ทั้ง 17 
ประเด็น 

ทุกส านัก/กอง ด าเนินการ
ปฏิบัติงานบริการสาธารณะ
ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น  
ให้ประชาชนไดร้ับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบตัิ โปร่งใส ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่มีข้อ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุก  
ส านัก/กอง 

5. โครงการจ้าง
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
        

ผลการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริหารงานของ
องค์กร จ านวน 1 ฉบับ 

- 1 1 1 1 1.ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80  
2.การให้บริการสาธารณะมี
ความโปร่งใส และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 



๓๖ 

 

     

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 
 

2.1 น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับ
ใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคม
และการ
ปฏิบัติงาน
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านต่าง เพื่อ
สร้างรายได้ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น ลด
รายจ่าย เกดิความ
พอเพียง 

งานสวัสดิการ 
และพัฒนา

ชุมชน 
ส านักปลดั 

อบต. 



๓๗ 

 

2. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย 
(กิจกรรม “ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน เด็กและเยาวชนเกดิ
ความตระหนักรู้ 
สามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดลุท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ เห็นคณุค่า
ของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๓๘ 

 

3. เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ขุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝูา
ระวัง ต่อต้านทุจรติ 

1. มาตรการเฝูา
ระวังการ
คอร์รัปช่ันโดย
ภาคประชาชน 

จ านวน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ตัวแทน
ประชาชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ
หน่วยนับเป็น
รายหมู่บา้น 

- 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การคอรัปชั่นและ
สามารถตรวจสอบการ
คอรัปช่ันในระดับต าบล 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 

อบต. 

2. กิจกรรรมติด
ปูาย
ประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็น
การทุจริต 

จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ์
การแจ้งเหตุ
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- 8 จุด 8 จุด 8 จุด 8 จุด มีการแจ้งเบาะแสกรณี
เกิดการพบเห็นการ
ทุจริต และน าเรื่องที่รับ
แจ้งไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

3.2 สร้างความตื่นตัว
ในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และ
ผลักดันใหเ้กิดการ
ลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) 
และทางกฎหมาย 
บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 

1. โครงการพ่อ-
แม่ ดีเด่น 

จ านวนครั้งของ
การจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

- 2 2 2 
 
 
 

2 ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกมีความ
ภาคภูมิใจ เป็นผู้มคีวาม
ประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  และเป็นบุคคล
ต้นแบบแก่บุตร ธิดา 
และสังคมสืบไป 

งานสวัสดิการ 
และพัฒนา

ชุมชน 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม แผนงาน/ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  หน่วยงาน 



๓๙ 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/
กิจกรรม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลลัพธ ์ รับผิดชอบ 

  2. กิจกรรมการ
มอบประกาศ
เกียรติคณุแกส่ตรี
ดีเด่น 

สตรดีีเด่นผูไ้ด้รับการ
คัดเลือกไดร้ับการยกย่อง
เชิดชูเกียรตไิม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1 1 1 1 1 สตรดีีเด่นผูไ้ด้รับการ
คัดเลือกไดร้ับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มคีวาม
ภาคภูมิใจและปฏิบัตติน
เป็นบุคคลต้นแบบต่อ
สังคมสืบไป 

งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 
ส านักปลดั 

อบต. 

3. กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏิบตัิ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

จ านวน หน่วยงาน/บุคคล 
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ร้อยละ 80 ก าหนด 
10 ราย/ปี แบ่งเป็น 
1. หน่วยงาน 3 ราย/ป ี
2. บุคคล 7 ราย/ปี  
( 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน/ปี) 

- 10 ราย 10 ราย 10 ราย 10 ราย หน่วยงานและบุคคลท่ี
ประพฤติตนเป็นท่ีประจักษ์ 
เป็นแบบอย่าง ท่ีดีต่อสังคม 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความภาคภูมิใจ ได้รับขวัญ
และก าลังใจและตระหนักถึง
คุณค่าแห่งความดีมากขึ้น 
สร้างพลังแห่งการเป็นแบบ 
อย่างที่ดีให้กับสังคมสืบไป 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 

อบต. 

4. กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย 

  จ านวน บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าร่วมที่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา  โดย
แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.ประเภทบุคคล 
2.ประเภทหน่วยงานหรือ
องค์กรฯ 

- ประเภท
ละ 3 
ล าดับ 

ประเภท
ละ 3 
ล าดับ 

ประเภท
ละ 3 
ล าดับ 

ประเภท
ละ 3 
ล าดับ 

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา ไดร้ับการยกยก
เชิดชูเกียรติ มคีวามพึง
พอใจ เป็นแรงกระตุ้นให้
บุคคลและหน่วยงาน 
องค์กรฯ หันมาสนใจท า
คุณประโยชน์ และเข้าร่วม
กิจกรรมของ อบต. โคก
ไทย 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลดั 

อบต. 



๔๐ 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  5. กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน 
ผู้มีจิตสาธารณะ 

จ านวนด้านของกิจกรรมผู้ท า
คุณประโยชน์ ท่ีมีผูผ้่านการ
คัดเลือก 

5 ด้าน  5 ด้าน 5 ด้าน 5 ด้าน 5 ด้าน ผู้ท าคุณประโยชน์ที่
ผ่านการคดัเลือกไดร้ับ
การเชิดชูเกียรติ เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้กับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนสืบไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6. กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน 
ผู้ปฏิบัตติาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ระดับความส าเร็จของ
เกษตรกรทีส่มัครใจเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ระดับความส าเร็จกิจกรรม
ถ่ายทอดให้ความความรู้ของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
วัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

- ร้อยละ 
60 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
60 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
60 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
60 

ขึ้นไป 

1.เกษตรกรทีผ่่านการ
อบรมสมัครใจเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง และน า
กลับไปด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
2.ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นศูนย์
เรียนรูม้ีชีวิต 

ส านักปลดั 
อบต. 



๔๑ 

 

7. มาตรการ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกัน
การทุจริต 

มีการจัดตั้งเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต และมผีล
การด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

- - - 1 1 ท าให้เกิดแกนน า แนว
ร่วมและเครือข่ายใน
การรักษาผล 
ประโยชน์ของท้องถิ่น 
เกิดจิตส านึกและ
ตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริต เกดิ
ความร่วมมือร่วมใจใน
การปูองกันการทุจริต
ในพื้นที่ อบต.โคกไทย 

ส านักปลดั 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 

2564 

 3.3 บูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรม ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบ 
ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไทย 

1.มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการครบทุก
ส านัก/กอง 
1.มีการปฏิบตัิตามข้อ
ทักท้วงฯ ตามระเบยีบ 
ภายในก าหนด ทุกครั้ง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

เพื่อความโปร่งใส และ
ปูองกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

ทุก 
ส านัก/กอง 



๔๒ 

 

2. มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

จ านวนครั้งท่ีให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
จากผู้ก ากับดูแล และ
องค์กรอิสระ อาทิ การ
ตรวจสอบจาก สตง. การ
ตรวจประเมิน LPA และ
การตรวจประเมิน ITA  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

เพื่อให้กลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุก 
ส านัก/กอง 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 

2564 



๔๓ 

 

1. วางมาตรการ
เสรมิในการสกดั
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.1 การ
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้งกับ
นโยบาย 

1. เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร นโยบาย ด้าน
ปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต ของรัฐบาล 
กระทรวง กรม และของ
ผู้บริหาร อบต.โคกไทย 
ผ่านช่องทางสื่อสาร
เว็บไซต์ของ อบต. 

-จ านวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง  
-ข้าราชการ และบคุลากร 
สังกัด อบต.โคกไทยได้
รับทราบข้อมลูข่าวสาร 
นโยบายดา้นการปูองกัน
ปราบปราบการทุจรติ ของ
รัฐบาล ของหน่วยงาน
ราชการ และของผูบ้ริหาร 
อบต.โคกไทย 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ข้าราชการ และบุคลากร 
สังกัด อบต.โคกไทย 
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร นโยบายด้าน
การปูองกันปราบปราบ
การทุจริต ของรัฐบาล 
ของหน่วยงานราชการ 
และของผู้บรหิาร อบต.
โคกไทย และประพฤติ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

ส านักปลดั 
อบต. 

  2. กิจกรรมการเผยแพร่
นโยบายตา่งๆ ที่ส าคญั
และเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรงของ
หน่วยงานราชการให้กับ
ประชาชนไดร้ับทราบ 
ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ทางเว็ปไซต์  
 

จ านวนประชาชนท่ีให้
ความสนใจเข้าเยี่ยมชม 
เว็ปไซต์ เพิ่มขึ้นปีละ 
1,000 คน 

5,000 
คน 

6,000 
คน 

7,000 
คน 

8,000 
คน 

9,000 
คน 

ประชาชนไดร้ับทราบ
นโยบายตา่งๆ ของ
ภาครัฐ 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๔๔ 

 

  3. กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ให้กับส่วนราชการ 
ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
 

จ านวน หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าองค์กร/กลุ่ม
ต่างๆ ฯลฯ  

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
85  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 95 ร้อยละ  
100 

ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
ฯ ผู้องค์กร/กลุ่มต่างๆ 
ฯลฯ ได้รบัข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
อบต. 

  4 .  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้ แก่บุ คลากร 
อบต.โคกไทย 

- จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

2 2 2 2 2 - บุคลากรมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริตฯ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

  5.ส่งเสรมิให้มีระบบ/
กระบวนการการจัดซื้อ
จัดจ้างที่โปร่งใสและ
เปิดเผยมรีะบบปูองกัน
การทุจริต 

- วิธีด าเนินการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและการ
ด าเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 1 1 1 1 - ประชาชนมี ช่องทาง
การร้องเรียนและรับรู้
กระบวนการการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

กองคลัง 

  6. เผยแพร่ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

- จ านวนบคุลากร
ในสังกัด อบต.
โคกไทย ที่ได้รับ
การเผยแพร่  
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

- บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
อบต. 

 
 
 
 



๔๕ 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  7. โครงการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 

- จ านวนครั้งการรณรงค์
เผยแพร่ข้อมลูความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ 

12 12 12 12 12 ข้าราชการ และบุคลากรใน
สังกัด อบต.โคกไทย ได้รับ
ทราบระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อการปฏบิัติงาน
ด้านการปูองกันการทุจริต  

ส านักปลดั 
อบต. 

  8. การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ของ อบต.โคกไทย  

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของราชการใน
หน่วยงาน โดยมี
องค์ประกอบการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ ครบถ้วน 

1 1 1 1 1 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไวส้ าหรบัประชาชน
ขอตรวจดูข้อมลูข่าวสารฯ 
ได้โดยสะดวก  

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

  9. มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.โคกไทย ใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ มีการด าเนิน
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 1.ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือน 
2.ประชาชนสามารถมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต.โคก
ไทย  

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 



๔๖ 

 

  10. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

ร้อยละของจ านวน
ประเภทข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการเผยแพร ่

มากกว่า 
10 

ประเภท 
ขึ้นไป 

มากกว่า 
10 

ประเภท 
ขึ้นไป 

มากกว่า 
10 

ประเภท 
ขึ้นไป 

มากกว่า 
10 

ประเภท 
ขึ้นไป 

มากกว่า 
10 

ประเภท 
ขึ้นไป 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ 
เผยแพรต่่อประชาชนท้ังใน
และนอกพ้ืนท่ี เข้าถึงได้
โดยสะดวก  

 

 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  11. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเงิน
การคลัง พัสดแุละ  
ทรัพย์สินของ อบต. 
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 

ร้อยละของข้อมูล
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพยส์ิน
ของ อบต. ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ข่าวสาร 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญของทางราชการ และมี
โอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของหน่วยงาน เพื่อ
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน
และปูองกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

กองคลัง 

  12. จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

  จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

6 6 6 6 6 1.หน่วยงานมีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
หลากหลาย 
2.ประชาชนผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
มากขึ้น 
3.มีช่องทางในการับเรื่อง
ร้องเรียนที่ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่าย 

ส านักปลดั 
อบต. 

 



๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กร 
 

1. โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชุมประชาคมต าบล 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคมเป็นไปตาม
การก าหนดสัดส่วน
ประชาคม    

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมสามารถเข้าใจ
การบริหารงานแบบการ
มีส่วนร่วม สร้างทัศนะ
คติที่ดีระหว่างประชาชน
และหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น    

ส านักปลดั 
อบต. 



๔๘ 

 

  2. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวนคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.โคก
ไทย 

7 คน 7 คน 7 คน 7 คน 7 คน มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ของ
หน่วยงาน จัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตรฯ์ และ
แผนพัฒนาฯ ตามความ
ต้องการของหมู่บ้าน  

ส านักปลดั 
อบต. 

  3. โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

 จ านวนหมู่บ้านที่
หน่วยงานเข้าร่วม
ส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

7 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านสามารถวางแผน
จัดการกับทรัพยากร
หรือทุนในหมู่บ้าน ทั้ง
ทุนบุคคลและทุนสังคมที่
มีอยู่ได้อยา่งเหมาะสม 
เกิดทัศนะคติที่ดี หาแนว
ร่วมในการท างานเพื่อ
พัฒนาหมู่บ้านท้องถิ่น
ของตนเองได ้

ส านักปลดั 
อบต.    

 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
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๔๙ 

 

  4. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

จ านวนครั้งท่ีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างโดยมีประชาคมเข้า
ร่วมฯ ตามวิธีท่ีระเบียบฯ 
พัสดุ ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
เป็นการปูองกันปัญหาการ
ทุจริต 

กองคลัง 

5. มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย 

   ก าหนดระดับขั้นของ
ความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนน โดย
พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอน
การด าเนินงานตาม
เปูาหมายของแตล่ะดับ 

5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ ประชาชนสามารถมสี่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
โอน ย้าย 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

6. กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ทราบ 
 

ด าเนินกิจกรรมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกรอบ 
6 เดือน 

ปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกรอบ 
6 เดือน 

ปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกรอบ 
6 เดือน 

ปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกรอบ 
6 เดือน 

ปีละ 2 
ครั้ง 

ทุกรอบ 
6 เดือน 

การบริหารด้านการเงิน การ
คลัง และงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว เกิดความคุ้มค่า 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

กองคลัง 

7. กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

ร้อยละของการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ที่ด าเนินการจดัหา
คณะกรรมการฯ จาก
ตัวแทนชุมชน (ตาม
ระเบียบฯ พัสดุก าหนด) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง มีความ
โปร่งใส มีตัวแทน
ประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบปูองกันปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กองคลัง 

8. โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง 

ร้อยละของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างท่ีผ่านการ
อบรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง 

 



๕๐ 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. ส่งเสรมิให้มี
การศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิง
นโยบายใน
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องค์
ความรู้ในการ
ด าเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใสและ
ไร้การทจุริตให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. โครงการ
อบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ร้อยละของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

18 คน 18 คน 18 คน 18 คน 18 คน ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
สมาชิกสภา อบต.โคก
ไทย ได้เพิ่มพูนความรู้
เข้าใจระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ร ว ม ถึ ง ก ฎ ห ม า ย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ วยการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต  

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

2. กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

 จ านวนสมา ชิก
สภา  อบต . โคก
ไทย ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

14 คน 14 คน 14 คน 14 คน 14 คน สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
อ านาจหน้าที่ ที่ถูกต้อง 
เ ป็ น ไ ปต ามระ เบี ย บ 
กฎหมาย เพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

3. กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝุายบรหิาร 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้สมาชิก
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
สามารถน ามาใช้
ในการตรวจสอบ
กา ร ปฏิ บั ติ ง า น
ของฝุายบริหาร 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองมาขึ้น ร่วมตรวจ 
สอบการปฏบิัติ งานของ
ฝุายบรหิาร เกดิความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

ส านักปลดั 
อบต. 



๕๑ 

 

 
 
 
 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 
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  4. กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ร้อยละของ
จ านวนสมาชิก
สภา อบต.โคก
ไทย ที่ไดร้ับการ
แต่งตั้งร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ร้อย 80 ร้อย 80 ร้อย 80 ร้อย 80 ร้อย 80 การพัฒนางานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

5. เผยแพร่ความรู้
ด้านธรรมาภิบาล 
จริยธรรม การ
ต่อต้านการทุจริต 
และนโยบายต่าง ๆ 
ผ่าน เว็ปไซต์ ของ 
อบต.โคกไทย 

- การวัดคะแนน
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
สื่อสาร 

คะแนน 
Post 
Test

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

- การเป็นองค์กรที่
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

ส านักปลดั 
อบต. 

 
 
 
 



๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการปูองกันการทจุรติมีความเท่าทันตอ่สถานการณก์ารทจุรติ เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรกุ สามารถปูองกันการทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ปูองกันการ
ทุจริต 

1.1 พัฒนา
มาตรการ
เชิงรุกที่
สามารถ
แก้ไขปัญหา
การทุจริตใน
แต่ละระดบั 

1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข ์(แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต) 

ร้อยละของจ านวนเรื่อง
ที่ได้รับการร้องเรยีน มี
การปฏิบัตเิป็นไปตาม
ขั้นตอนสอดคล้องกับ
กฎหมายระเบยีบและ
หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

เรื่องที่ได้รบัการร้องเรียน 
มีการปฏิบตัิเป็นไปตาม
ขั้นตอนสอดคล้องกับ
กฎหมายระเบยีบและ
หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

2. มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของ อบต.โคกไทย ว่าทุจริต

ร้อยละของการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรยีน
ของเจ้าหน้าท่ีทีม่ีการ
กล่าวหาว่าทุจรติและ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ภาคประชามีบทบาทใน
การเฝาูระวัง และติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

 งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 



๕๓ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

และปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

ประพฤติมิชอบ  

3. โครงการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ใน
วิธีการด าเนินการของ
โครงการ  

4  
กิจกรรม 

4  
กิจกรรม 

4  
กิจกรรม 

4  
กิจกรรม 

4  
กิจกรรม 

บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
ลดความเสีย่งในการเบิก
จ่ายเงิน 

 งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  4. โครงการพัฒนา
คุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อเสริมสรา้ง
ความเชื่อมั่นแก่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- ผลการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
องค์กรแบ่งเป็น 5 
ระดับ 
-  
 

ผลการ
ประเมิน
อยู่ใน
เกณฑ ์
ระดับ 
สูงมาก 
ระดับ 5 
(ร้อยละ 
80-100) 

 

ผลการ
ประเมิน
อยู่ใน
เกณฑ ์
ระดับ 
สูงมาก 
ระดับ 5 
(ร้อยละ 
80-100) 

 

ผลการ
ประเมิน
อยู่ใน
เกณฑ ์
ระดับ 
สูงมาก 
ระดับ 5 
(ร้อยละ 
80-100) 

 

ผลการ
ประเมิน
อยู่ใน
เกณฑ ์
ระดับ 
สูงมาก 
ระดับ 5 
(ร้อยละ 
80-100) 

 

ผลการ
ประเมิน
อยู่ใน
เกณฑ ์
ระดับ 
สูงมาก 
ระดับ 5 
(ร้อยละ 
80-100) 

 

ผลการประเมินคณุธรรม 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อบต.
โคกไทย มรีะดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงมาก 

ส านักปลดั 
อบต. 



๕๔ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. การจัดอบรม
ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ มาตรา 100 
และ 103 ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
 

- คะแนนความรู้
หลังการฟัง
บรรยายไมต่่ าว่า
ร้อยละ 80 

มากกว่า 
80% 

มากกว่า 
80% 

มากกว่า 
80% 

มากกว่า 
80% 

มากกว่า 
80% 

- การเป็นองค์กรที่
โปร่งใส (Zero 

Corruption) 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๕๕ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1.2 พัฒนา
ระบบการ
ท างานแบบ
บูรณาการ
ระหว่าง
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
และภาค
ประชาสังคม
ในการ
ปูองกันการ
ทุจริต 

1. การจัดส่งคณะ
ผู้บริหาร/บุคลากรระดับ
อ านวยการขึ้นไป เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะความรู้ ในการ
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
หรือความรูเ้กี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม เช่น 
หลักสตูรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร หรือ
หลักสตูรเกีย่วกับการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

- ร้อยละของ
จ านวนคณะ
ผู้บริหารและ
บุคลากรฯ ที่ผ่าน
การเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสตูรที่
ก าหนด 

30 40 50 60 70 เพิ่มวิสัยทัศน์ ในการ
บริหารงานแบบบรูณา
การร่วมระหว่างภาครัฐ-
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ให้กับ    
คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรระดบั
อ านวยการขึ้นไป 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั 

อบต. 

2. เข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ป.ป.ท. (ITA) ประจ าป ี

- ระดับความ 
ส าเรจ็ของการ
ด าเนินโครงการ
ประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าป ี
 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ร้อยละ 80 

ผ่าน
เกณฑ์

ประเมิน
ร้อยละ 

80 

การเป็นองค์กรโปร่งใส 
(Zero Crrupion) 

ทุก 
ส านัก/กอง 

 



๕๖ 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1.3 พัฒนา
กลไกการ
ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การปูองกัน
การทุจริต 
 

1. มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ของ อบต.
โคกไทย 

 ระดับความโปร่งใส 
ของของการบริหารงาน
บนพื้นฐานหลักการมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ
หน่วยงานหรือโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
เป็นองค์กรที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ส านักปลดั 
อบต. 

2. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.โคกไทย 

ระดับผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิของ
ทางราชการ  

ส านักปลดั 
อบต. 



๕๗ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. สร้างกลไก
การปูองกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจรติ 

2.1 สร้าง
กลไก
ปูองกันเพ่ือ
ยับยั้งการ
ทุจริต 
 

1. จัดท าปูาย 
ประชาสมัพันธ์ เพื่อ
ระมัดระวังและปูองกัน
บุคคลภายนอกแอบอ้าง
เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
เรียกรับผลประโยชน์และ
กระท าการโดยทุจริต 
ติดตั้งโดยรอบบริเวณ
ภายนอก และภายใน
หน่วยงาน   

จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ์ ติดตั้ง ณ 
หน่วยงาน และตาม
หมู่บ้านทุกหมู ่

8 แห่ง 
 

8 แห่ง 
 

8 แห่ง 
 

8 แห่ง 
 

8 แห่ง 
 

- ไม่ปรากฏเรื่อง
ร้องเรียนและไม่เกิดการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  2 .  จั ด ท า บั ต ร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานและ
ติดบัตรแสดงตนทุก
ค รั้ ง ใ น ขณ ะป ฏิ บั ติ
หน้าท่ี 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
เจ้าหน้าที่  ที่ติด
บัตรขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
90 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ตั้ ง ใ จ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

ส านักปลดั 
อบต. 



๕๘ 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม
กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 . จั ด ท า บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ยกย่อง
ชมเชยแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

จ านวนครั้งของ
กิจกรรมยกย่อง
ชมเชยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานฯ 

1 บอร์ด 
4 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 คน 

1 บอร์ด 
4 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 คน 

1 บอร์ด 
4 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 คน 

1 บอร์ด 
4 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 คน 

1 บอร์ด 
4 ครั้ง  
ครั้งละ  
1 คน 

สร้างขวัญและก าลังใจให้
เจ้าหน้าที่เกิดพลังแห่ง
การการคิดบวก มุ่งมั่น
และ เต็ มใจให้บริ การ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

4. จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ความรู้
เรื่องการปูองกันการ
ทุจริตผา่นจุลสารสีสัน
ข่าว 

- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เผยแพรผ่่าน
สีสันข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่น้อย
กว่า  

10 เรื่อง 

ไม่น้อย
กว่า  

10 เรื่อง 

ไม่น้อย
กว่า  

10 เรื่อง 

ไม่น้อย
กว่า  

10 เรื่อง 

ไม่น้อย
กว่า  

10 เรื่อง 

- เพื่อกระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักปลดั 
อบต. 

2.2 ก าหนด
กลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผล
การน า
ข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบตั ิ

1. มาตรการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์ 
อบต.โคกไทย 

ด าเนินการครบ
ทุกกิจกรรม
(ตามที่ก าหนดใน
วิธีด าเนินการ
ของโครงการ) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ ลดการเกิดข้อผดิพลาด 
ปูองกันและลดความ
เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
รายงานผลการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากบั
ดูแลภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๕๙ 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

   2. กิจกรรม การจดัท า
รายงานการควบคมุภายใน 

มีการรายงานผลการ
ควบคุมภายในครบ
ทุก ส านัก/กอง 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง บุคลากรมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ  

ทุก 
ส านัก/กอง 

3. มาตรการ “จดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 

ร้อยละของบุคลากร
ที่จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

มีดัชนีในการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของ
บุคลากร สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความโปร่งใส มี
คุณธรรม  

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั  

4. กิจกรรม “การจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของ อบต.โคกไทย 

ระดับผลการ
ประเมิน  

5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ การปฏิบัตริาชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดั  

3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต 
 
   

3.1 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อ
ลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

1.ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเป็น
ช่องทางอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อในการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มค าขออนุญาต 
ขั้นตอนระเบยีบกฎหมาย 
และรับแจ้งเรื่องร้องเรยีน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี 

 - เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี
และไม่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและไม่
แสวงหา
ผลประโยชน์                  
- ประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑร์ะดับ ดีมาก 

1 
เว็ปไซต ์

1 
เว็ปไซต ์

1 
เว็ปไซต ์

1 
เว็ปไซต ์

1 
เว็ปไซต ์

- ประชาชนผู้มาตดิต่อ  
มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักปลดั 

 



๖๐ 

 

  

 

กลยุทธ ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  2. กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

มีการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม
ก าหนด 

1 1 1 1 1 - การเป็นองค์กรที่
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

ทุก 
ส านัก/กอง 

3. มาตรการ มอบ
อ านาจของนายก อบต. 
 

จ านวนเรื่องที่
มอบอ านาจ 

3 เรื่อง 
ขึ้นไป 

3 เรื่อง 
ขึ้นไป 

3 เรื่อง 
ขึ้นไป 

3 เรื่อง 
ขึ้นไป 

3 เรื่อง 
ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อราชการ การใช้
ดุลยพินิจเป็นไปโดย
รอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

งานการ
เจ้าหน้าท่ี  
ส านักปลดั 

4. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

จ านวนค าสั่ง
มอบหมายงาน
ของ ผู้บริหาร 
และ หัวหน้าส่วน
ราชการ  

3 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 

3 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 

3 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 

3 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 

3 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 

ลดขั้นตอนการให้บริการ 
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ ปูองกันการ
ผูกขาดอ านาจหนา้ที่ใน
การใช้ดุลยพินิจอันอาจ
เป็นเหตุแห่งการทุจรติ
และประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ทุก  
ส านัก/กอง 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา 
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการปูองกัน
การทุจริต (ก าหนด
เรื่องที่ประชาชนให้
ความสนใจ) 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีสามารถศึกษา
เรียนรูเ้รื่องเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

- ด าเนินการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ภายใต้หนดเวลา 

30 ก.ย.
60 

30 ก.ย.
61 

30 ก.ย.
62 

30 ก.ย.
63 

30 ก.ย.
64 

- การเป็นองค์กร 
ที่โปร่งใส (Zero 

Corruption) 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ผ่าน
ทาง Application Line 
หรือสื่อ Social  

จ านวนครั้งท่ีมีการ
รณรงค ์

12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง - กระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกไม่ทุจริต
และคอรร์ัปชัน่ 

ส านักปลดั 
อบต. 

4. พัฒนา
รูปแบบการ
สื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1. กิจกรรม จัดท าสติกเกอร์
ค าขวัญ หรือข้อความตา่งๆ 
เพื่อรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต  

จ านวนค าขวัญ
หรือข้อความ
รณรงค์ต่อตา้น
การทุจริต 

3 3 3 3 3 - การเป็นองค์กร 
ที่โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

ส านักปลดั 
อบต. 

2. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร ผ่านทาง 
Application Line  สื่อ 
Social  เว็ปไซต์หน่วยงาน  
หรือในตอนท้ายของแผ่น
งานหนังสือราชการ 

จ านวนกิจกรรม 
ที่มีการรณรงค ์

3 3 3 3 3 กระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกไม่ทุจริต
และคอรร์ัปชั่น 

ส านักปลดั 
อบต. 



๖๒ 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. กิจกรรมก าหนดให้มีการ
ใช้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
ประจ าส านัก/กอง  

จ านวนส านัก/กอง 
ที่ด าเนินการ
ก าหนดค าขวัญฯ
ประจ าส านัก/กอง 

4 
ส านัก/
กอง 

4 
ส านัก/
กอง 

4 
ส านัก/
กอง 

4 
ส านัก/
กอง 

4 
ส านัก/
กอง 

กระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกไม่ทุจริต
และคอรร์ัปชั่น 

ทุก 
ส านัก/กอง 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. พัฒนา
สมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้าน
การปูองกันการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านงานปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต ให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพและ

1. โครงการอบรมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการ
ปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ให้กับ ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจา้หน้าท่ี อบต. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

40 ข้ึนไป 40 ข้ึนไป 40 ข้ึนไป 40 ข้ึนไป 40 ข้ึนไป ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการก ากับ
ดูแล/สกัดกั้นการทุจริต 
ในหน่วยงานภาครัฐ  

ส านักปลดั 



๖๓ 

 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
สากล 

2. การอบรมหลักสูตร
ธรรมาภิบาล กปน. “ต้น
กล้าแห่งธรรมาภิบาล” 

- ก า ร วั ด
ค ะ แ น น
ความรู้หลั ง
ฟังบรรยาย 
(Post Test) 
ไ ด้ ค ะ แ น น
มากกว่าก่อน
ฟังบรรยาย 
(Pre Test) 
 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

คะแนน 
Post 
Test 

มากกว่า 
Pre Test 

- ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่
โ ป ร่ ง ใ ส  ( Zero 
Corruption) 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 
 

 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 



๖๔ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ปูองกันการ
ทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้
โดยง่าย 

1. เสริมสร้างกลไก
หรือช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

- ช่องทางการ
ร้องเรียน 

5 5 5 5 5 - ประชาชนสามารถ
เลือกช่องทางการ
ร้องเรียนได้โดยสะดวก 

ส านักปลดั 

1.2 การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 

1. กิจกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

ร้อยละของเรื่องที่
ร้องเรียน มีการ
รายงานผลให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
รับทราบภายใน 15 
วัน 

60 70 80 90 100 การปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย เป็น
ธรรมกับทุกฝาุย 
 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

  2. มาตรการแกไ้ข
เหตุเดือนร้อน
ร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของเรื่องที่ท่ี
ได้รับการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้รับการ
แก้ไข และแจ้งใหผู้้
ร้องได้รับทราบ
ภายใน 15 วัน 

60 70 80 90 100 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เป็นธรรมกับทุก
ฝุาย ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทาง
ราชการ 

งานนิติการ 
ส านักปลดั 

อบต. 

 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 



๖๕ 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

   3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน 

เคลื่อนที่ให้
ให้บริการประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน 

7  7 7 7 7 1. ประชาชนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
โดยสะดวก โดยมเีจ้าหน้าท่ี 
อบต.ร่วมรบัฟัง 
2. มีรายงานหรือการแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้รับทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ส านักปลดั 
อบต. 

4. ประชาสัมพันธ์ระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

จ านวนครั้ง/ป ี 6 6 6 6 6 - การเป็นองค์กรที่โปร่งใส 
(Zero Corruption) 

ส านักปลดั 
อบต. 

5. ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2541 
ในการให้ความคุ้มครอง
พยาน 

จ านวนครั้งท่ีซักซ้อม
ความเข้าใจให้
พนักงานได้รับรู ้

1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง สร้างจิตส านึกหากพบเห็น
การทุจจรติให้รีบแจ้งต่อ
ผู้รับผิดชอบ โดยไดร้ับการ
คุ้มครองตาม มติ
คณะรัฐมนตร ี
 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

 



๖๖ 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 



๖๗ 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
6.1 การน าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกไทยไปสู่การปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย มีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การถายทอดแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตฯ ในรูปแบบที่ส าคัญ ได้แก่  
1.1 การถายทอดโดยตรงระหวางบุคคล เชน การพบปะพูดคุย การประชุม เปนตน  
1.2 การถายทอดผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เปนตน  

2. แจ้งใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ไดน้ าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าป ีพ.ศ. 25xx  เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)   ต่อไป และ 
 2. แจ้งแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี พ.ศ. 25xx ให้หน่วยงานราชการภายในระดับ ส านัก/กอง ทราบเพ่ือน า
โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ.ศ. 25xx  ไปปฏิบัติ  

6.2 การติดตามประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้ 



๖๘ 

 

1. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตฯ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน รวมทั้งปญหาและ     

อุปสรรคตาง ๆ  
  

 
 

 


