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คำนำ 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสง บ
แห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ให้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
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หลักการและเหตุผล 

  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล 

                    ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖  

วิสัยทัศน์( Vision ) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยึดมั่นธรรมาภิบาล ควบคู่คุณธรรม” 

พันธกิจ( Mission )  

 ๑.เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ศรีวิชัย ยึดหลักธรรมาภิบาล                                     
 ๒.บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย                                                             
 ๓.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 



-๒- 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

.................... 

                   ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

           ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ อันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทาง
สังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหา
ของประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส
ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

          ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
          กลยุทธ์ 

          กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 

          ๑.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ              
          ๒.การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

          กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ด ี   
          ๒.พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
          ๓.พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
          ๔.การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
          ๕.การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
          ๖.พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 
 



-๓- 

          กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
          ๒.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
          ๓.พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
          ๒.สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
          ๓.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
          จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้ง
มวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคำปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของ
ปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบี ยบทาง
การเมืองการปกครองที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นำไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง 
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้า
มามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อำนาจตามอำเภอใจ 

          ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 



-๔- 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย
ให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 

          ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
          กลยุทธ์ 

           กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
           ๒.กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
               

           กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ในทุกระดับ 

           ๑.ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ 
          ๒.การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
          ๓.การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
    

          กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
         ๑.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
          ๒.ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
ปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          ๓.การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 
 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 

 



-๕- 

  ๑.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
  ๒.จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เพียงพอและเหมาะสม 

  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
  ๒.พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

          แนวทางตามกลยุทธ์        

  ๑.กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
  ๒.จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการดำเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมื อในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและ
หลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ได้มีการกำหนดให้มีอำนาจยับยั้งโครงการที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 

          ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) 
ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ 
(Policy Feedback) 
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  ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
  ๒.การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
  ๓.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
  ๔.พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล     
  ๕.พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
  ๖.พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๗.กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขการ
ทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอ้ือประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น 
การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากท่ีสุด เป็นต้น) 
  ๘.เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  ๙.การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริต
เชิงนโยบาย 
  ๑๐.การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  ๑๑.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
  ๑๒.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  ๑๓.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

  กลยุทธ์ที่  ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle 
feedback) 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

           กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ๒.เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
           ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ   
  ๒.พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  ๓.เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 
  ๔.ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

          กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  ๒.นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
  ๓.กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน 
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  ๒.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ 
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๑.พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   ๒.กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
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  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
  ๒.การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

  กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
  ๒.สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๓.กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

  กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ๒.ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้ านการทุ จริต  ค .ศ . 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - 
UNCAC 2003) 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  ๒.ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
  ๓.สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
  ๔.การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

          ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดำเนินคดี ที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกำหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จำนวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะทำให้ลดการดำเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ 
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เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี               
และลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดี
การทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
  ๒.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
  ๒.การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์             

  ๑.การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
  ๒.การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
  ๓.การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
  ๔.การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

  กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
 



-๑๐- 

  ๒.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุ นให้หน่วยงานในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
  ๓.การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอ
แก้ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  ๔.การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕) 
  ๕.การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 
  ๖.การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญา
หรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการ
ทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
  ๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
  ๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

  กลยุทธ์ที่ ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์       
  ๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
  ๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ๓. การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

  กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (non-training)    
  ๒.การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น
มาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
  ๓.การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

 



-๑๑- 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 

          ๑.การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่
เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

  กลยุทธ์ที่ ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  ๑.จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” 
          ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่ งข้อมูล และเร่งรัด 
กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย           

          ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

          กลยุทธ์ 

          กลยุทธ์ที่  ๑ ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 

          ๑.ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
          ๒.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
                   ๓.เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ 
(CPI) 
          ๔.การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

          กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

          แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่๑ – ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
          ๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 



 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การ เมื อ งฝ่ ายบริห าร 
ข้ า ร าชก ารก าร เมื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
 

1.1.2 ด้วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง อบต. 
ศรีวิชัย 
 

1.1.3 ด้วยการไม่
กระทำให้เกิดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(2) โครงการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” 

 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 

 

 รวม ภารกิจตามมิติ  
1.1 

จำนวน  ๔  โครงการ 
          1  กิจกรรม 
           ๐ มาตรการ 

๔๐,๐๐๐  



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ 
1) โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 รวม ภารกิจตาม มิติ 
1.2 

จำนวน ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐  

 1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซื่อสัตย์
สุจรติ 
1) โครงการประกวดคำ
ขวัญต่อต้านทุจรติ 
(2) โครงการครอบครัว
อบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพ
ความเข้มแข็งชุมชน 
1.3.3..ใหม้ีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการอบรมและ
เข้าค่ายธรรมะให้กับ
เยาวชนและนักเรียนใน
เขตตำบลศรีวิชัย 

 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 

รวม ภารกิจตามมิติ 
1.3 

จำนวน 3 โครงการ ๑๘๐,๐๐๐  

   
รวม มิติ ที่ 1 

 1 มาตรการ  
1 กิจกรรม 
7 โครงการ  

๒๔๐,๐๐๐  

มิต ิ2 
  

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐  

 รวมภารกิจตามมิติ 2.1 จำนวน 1 กิจกรรม 
 

๐  



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่ง
ในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสรา้ง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจดัหา
พัสดุฯโดยยดึถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
(1) กิจกรรม “ควบคมุ
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2.2.3.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก

 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

ปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการจา้งสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 
๐ 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

 
 รวมภารกิจตามมิติ 2.2 จำนวน  3  มาตรการ 

           6  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

๐  

  
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและ 
ใช้อำนาจหน้าที ่       ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ทีด่ ี

 
2.3.1 จัดทำแผนภมูิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่
ทำการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อำนาจการตดัสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตัิ
ราชการแทนหรือ
ดำเนินการอื่นใดของผูม้ี
อำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐ 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
๐ 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอำนาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

 รวม ภารกจิตามมิติ 2.3 
 

จำนวน  3  มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  
 
 

 
2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ดำรงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 2.4 

 

จำนวน 2 กิจกรรม ๐ 
 
 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณ ี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ดำเนินการใหม้ี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบตัิหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
(1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย”  
 
2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อำเภอที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”   
 
2.5.3. ดำเนินการใหม้ี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดำเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาบุคคลใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าทีโ่ดยมิ
ชอบ 
(1) มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
ว่าทุจริตและปฏิบตัิ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

โดยมิชอบ” 
 รวมภารกิจตามมิติ 2.5 จำนวน  4  มาตรการ 

           2  กิจกรรม 
๐  

  
รวม มิติที่ 2 

 10 มาตรการ  
12 กิจกรรม 
 3  โครงการ 

๐  

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1.จดัให้มีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(1) โครงการจดัทำ
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์
รายปีและค่าธรรม 
เนียมขื่อโมเมนเนมรายปี 
เว็ปไซต์ ของ อบต. 
ศรีวิชัย 
 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรี
วิชัย” 
(3) โครงการให้ความรู้ 
ให้ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้

 
 
 

 
๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
  

3.1.3. มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน                             
(1) โครงการจดัทำ
วารสารประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของ
องค์กร 

 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

  รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จำนวน  2  กิจกรรม 
          3   โครงการ 

๕๑,๐๐๐  

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการทีจ่ะมผีลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
(1) โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนพัฒนาชุมชน 
(2) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องราว
ร้องทุกขข์ององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 

3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

สามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก 
(1)โครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เคลื่อนที ่
 

3.2.3. มรีายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการไดร้ับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐ 

  
รวมภารกิจตามมิติ 3.2 

จำนวน  2  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

๒๐,๐๐๐  

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1.ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำงบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบล ประจำป ี
(3) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 
 

3.3.2. ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพสัด ุ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

3.3.3.ดำเนินการให้

 
 
 

 
๐ 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 

 
๐ 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
 

 
๐ 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.3 

จำนวน  2  มาตรการ 
          3   กิจกรรม 

๐  

   
รวม มิติที่ 3 

2 มาตรการ  
7  กิจกรรม 
5  โครงการ 

 
 
 

๗๑,๐๐๐  

4. การเสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

4.1.1.มีการจดัทำและ
รายงานการจดัทำระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้กำกับ
ดูแล 
(1) โครงการจดัทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี ประจำป ี
(2) โครงการจดัทำ
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
4.1.2.มีการตดิตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดำเนินการให้
มีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตัิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้กำกับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
  

  

 รวมภารกิจตามมิติ 4.1 จำนวน  1  กิจกรรม   



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

           2  โครงการ 
  

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือการบรหิารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

 
4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
 
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 

4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับดูแล
จัดหาพัสด ุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐ 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

 
 

จำนวน 1 มาตรการ 
          2 กิจกรรม 

๐  
 
 
 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
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(บาท) 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
 (1) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

 

จำนวน 2 กิจกรรม 
 

๐  

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 

4.4.2.บรูณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
(1) โครงการติดป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

 
 

 
๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 
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งบประมาณ

(บาท) 

 รวมภารกิจตามมิติ 4.4 จำนวน 2 มาตรการ 
         1  กิจกรรม 

๑๐,๐๐๐  

   
รวมมิติที่ 4 

3 มาตรการ  
6  กิจกรรม 
2 โครงการ 

๑๐,๐๐๐  

 
รวมทั้ง 4 มิติ 

15 มาตรการ 
2๕ กิจกรรม 
1๘ โครงการ 

๓๑๓,๐๐๐  

 
 
 
 
 

 
 

 

 


