
 

 

 

 

 
 

แผนการเสรมิสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี 2561 - 2564 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

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

  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง      

เป็นหลักเทียบการประพฤติ การปฏิบัตทิี่ถูกต้องดงีามของบุคลากรในองค์การแตล่ะองค์การ การปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมน้ัน สอดคลอ้งตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการ

ที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย

คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจรติเพ่ือถอืเป็นแนวทางปฏิบัติ  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วันที ่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

                           

  (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ ) 

                             นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

การทุจ ริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุด ร้ังความ

เจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวี

ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบรหิารราชการเป็นอยา่งมาก การแก้ปัญหาการทุจริต

จึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความ

เจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสาน

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มี

วินัย ตลอดจนค่านยิมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน

ภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรร

มาภิบาลในการบรหิารงานและสง่เสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ

สกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจรติได้   
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหาร         

สว่นต าบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ขึ้น และน ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตาม       

พันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     

พ.ศ.๒๕60 - ๒๕๖4 เพ่ือให้องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่าง

แท้จริงเพื่อลดการทุจรติและประพฤติมชิอบภายในองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น        

ฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ

ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจรติ” มีเป้าหมายหลัก

เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้น้ัน การบรหิารงานภาครัฐต้อง

มีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจรติประพฤติมชิอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก

ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  

  องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัตริาชการ จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือ

เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเร่ืองโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถ

ท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  

  ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-

๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าวังพร้าวใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้แผนการ

เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจรติ 

 

วิสัยทัศน ์

 “พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดา้น  บูรณาการการศึกษา รักษาประเพณีวัฒนธรรม  ด าเนนิชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 



พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ความ 

ต้องการของประชาชน 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริม

ให้ทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

  4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรม จารีตประเพณี

ของท้องถิ่น 

  5. สง่เสริมระบบการศึกษาและพัฒนาระบบสาธารณสุข 

  6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

  7. สง่เสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ พัฒนาและสนับสนุนให้เกิด

การกระจายรายได้อยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

  8. ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบและวางระบบมาตรการและก ากับดูแล

ความปลอดภัยดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  9. ด าเนนิการดา้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  10.พัฒนางานด้านบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีค่านิยมมุ่งท างานเพ่ือองค์กรและประชาชน 

  11. สง่เสริมให้ทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจัดการและบูรณาการร่วมกัน 

 

ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖

4) 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มคีวามครอบคลุมกระบวนการด าเนนิงานดา้นการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจรติ และประพฤติมชิอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนนิงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้

ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเร่ิมต้ังแต่

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ



ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า

หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาและความ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตใน

ทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ

เรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ ผ่านมา จะ

เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือ การต่อต้าน

การทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตน้ันเป็นเสมอืนศูนย์กลางของ

ปัญหาความขัดแยง้ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่ง

เจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิ

ชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชน

ไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาลและการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ปราศจากการทุจรติประพฤติมชิอบ ดังน้ันเพ่ือเป็นการตอบสนอง

ต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น

อันหน่ึงเดยีวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองใน

เร่ืองการต่อตา้นการทุจรติไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 

Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้

ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรค

การเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง

ป้องกันการทุจรติตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เร่ิม

ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy 

Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 

Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการ

พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดย



อาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ

ปฏิบัตงิานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์

การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและ

พัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) 

การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณา

การร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้

การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูก

ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคม เกิดความ

ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดกีารทุจริตมีอัตราลดลงไดใ้นที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่  6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับ

มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ 

ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพกิเฉยต่อปัญหาการทุจรติ และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

1. การสร้างสังคมท่ีไม่

ทนต่อการทุจริต 

 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ  

ความตระหนักแก่บุคลากร     

ท้ังขา้ราชการการเมืองและ   

ฝ่ายประจ าขององค์การ    

บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมและ

ศกึษาดูงาน 

จ านวนหลักสูตร/

กิจกรรม 

1 

 (หลักสูตร/

กิจกรรม) 
 

งานการเจ้าหนา้ท่ี  

 

 

 

ต.ค.60-ก.ย.64 
1.1.2 ประกาศใช้มาตรฐาน

คุณธรรม จริยธรรม 

 

จ านวนหลักสูตร/

กิจกรรม 

1 

 (หลักสูตร/

กิจกรรม) 
 

งานการเจ้าหนา้ท่ี 

  1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

คุณธรรม 

ร้อยละของเจ้าหนา้ท่ี

เข้าฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรม 

 

ร้อยละ 

75 
 

งานการเจ้าหนา้ท่ี 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่ประชาชนทุก

ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนครั้งในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 

2 หลักสูตร/

กิจกรรม 

ส านักปลัด 

ต.ค.60 – ก.ย.64 
1.2.2 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

1 ครั้ง ทุกส่วนราชการ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   

1. ลดการทุจรติในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

2. สง่เสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

2. ยกระดับเจตจ านง

ทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อต้านการ

ทุจริตของผู้บริหาร 

 

2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาย

เกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 

 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวข้องกับ

นโยบาย 1 ครั้ง/ปี 

 

1 ครั้ง ส านักปลัด ต.ค.60-ก.ย.64 

2.2 มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการให้

ประชาชนทราบ 

 

จ านวนครั้งในการ

เผยแพร่ประกาศการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

ทุกโครงการ กองคลัง 

ต.ค.60 – ก.ย.64 

2.3 การเชิดชเูกียรติแก่

หนว่ยงาน/บุคคลในการด าเนิน

กิจการ การประพฤติปฏิบัติให้

เป็นท่ีประจักษ์ 

 

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากร

ดีเด่น 

ร้อยละความส าเร็จใน

การด าเนินการ

คัดเลือกและใหร้างวัล 

100% ทุกส่วนราชการ ต.ค.60 – ก.ย.64 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก่ระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสทิธิภาพ 

2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจรติ 

3. การทุจรติลดน้อยลงหรือไมเ่กิดการทุจรติ 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

3. สกัดกั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย 

 

 

 

3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีสว่นร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหนา้ท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว

ได้ทุกขัน้ตอน 

 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล  การบริหารงบประมาณ 

การเงิน   การจัดหาพัสดุ การ

ค านวณราคากลาง รายงานผลการ

ปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ ทางเวบไซต์ social 

media 

จ านวนช่องทางในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 

จ านวนช่องทางในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 

3 ชอ่งทาง 

 

 

3 ช่องทาง 

ทุกส่วนราชการ 

 

 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.60-ก.ย.64 

 

 

ต.ค.60-ก.ย.64 

 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง

ประชาชน 

 

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุม

ประชาคม 

3.2.2 ก าหนดให้มีช่องทางในการ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกผ่าย 

- www.tawangprow.go.th/        

เวบบอร์ด/ห้องร้องเรียน 

-ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-

025200 

-ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

จ านวนช่องทางในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 

3 ช่องทาง ทุกส่วนราชการ ต.ค.60 – ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tawangprow.go.th/


ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัตงิานดา้นการปราบปรามการทุจรติมีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

2. คดีการทุจรติและการกระท าทุจรติลดน้อยลง 

มาตรการ แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

4. พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริต 

 

 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและ

รายงานผลการควบคุมภายใน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิก าหนด 

 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงาน

การจัดท าระบบควบคุมภายในใหผู้้

ก ากับดูแล 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ

ควบคุมภายใน โดยด าเนินการใหม้ี

การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยงและรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ

ดูแล 

 

การจัดท าแผนควบคุม

ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ปี 

การจัดท าแผนควบคุม

ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ปี 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 

 

 

ทุกส่วนราชการ 

ต.ค.60-ก.ย.64 

 

 

ต.ค.60-ก.ย.64 

 

 

4.2 เสริมพลังการมีสว่นร่วม

ของชุมชนและบูรณการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

4.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการ

เฝ้าระวังการทุจริต 

4.2.2 ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

มีเครือข่ายร่วมต่อต้าน

การทุจริต 

1 เครือข่าย ส านักปลัด ต.ค.60 – ก.ย.64 

 


