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แผนปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขององคการบริหารสวนตาํบลปาซาง 
อําเภอเวียงเชยีงรุง   จังหวดัเชียงราย 
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สวนที่ 1  

 

 

 
 

1.1  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

   

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

1.2  อํานาจหนาที่1 
 
        

       องคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่น รวมถึงความตองการของราษฎรและ
นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลประกอบกับตองดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน   

 
                                                           
1 พระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)   

สํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 

 ระดับตน) 
1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานการเจาหนาที ่
3.งานนโยบายและแผน 
4.งานกฎหมายและคด ี
5.งานสวสัดิการและพัฒนา
ชุมชน 
6.งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
7.งานธุรการ       

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตน) 
1. งานการเงิน 
2. งานบัญช ี
3. งานพัฒนาและจดัเก็บ
รายได   
4. งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ  

          

 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  
1.งานกอสราง 
2.งานออกแบบ ควบคุมอาคาร 
3.งานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

รองปลัด อบต. 
( นักบริหารงาน ระดับตน) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษา ระดับตน)
1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
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  (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
          (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
          (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ 
และขอบังคับของทางราชการ 

 

 

 
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ   
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.  
(4) วางระเบียบเพื่อใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 
(5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต. 
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 
(7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน

ตําบลและลูกจางของ อบต.  
 

 
             

                 มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดให
เปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล 

 

 
 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทนเงิน บําเหน็จบํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจาย
ตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 
 

สํานักงานปลดั 

กองคลงั 

สภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานกอสราง  และซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุงงานแผนดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง 
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห/วิจัย การแนะแนว การ

วัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษามาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาสงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการศึกษา เพื่อ
นําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การสงเสริมงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองช่าง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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สวนที่ 2 

 
 
 
 

2.1 การวิเคราะหปญหาสถานการณการรองเรียนของผูทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

สถานการณการรองเรียนของผูทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ป 25592 

ลําดับที่ หนวยงาน 
จํานวน
บุคลากร 
(ราย) 

จํานวนผูถูก
รองเรียน 
(ราย) 

คิดเปนรอย
ละของผูถูก
รองเรียน 

ภาพรวม - - - 
1 สภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง - - - 
2. นายก/รองนายก/เลขานุการ นายกองคการ

บริหารสวนตําบลปาซาง 
- - - 

3. พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง - - - 
 
จากขอมูลการรองเรียนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง พบวา   
ในภาพรวมมีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 0  ราย จํานวนผูถูกรองเรียน 0 ราย คิดเปนรอยละของผูถูกรองเรียนได 0% 
  
2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

  2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน (Weaknesses) 

S1 ผูบริหาร มีนโยบายในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต อยางจริงจัง และเปนตัวอยางที่ดีตอบุคลากรใน
สังกัด 

W1 อัตรากําลังบุคลากรไมเพียงพอ และไมสอดคลอง
กับภารกิจ 

S2 องคกรมีโครงสรางที่ชัดเจน  
 

W2 การประสานและบูรณาการในการดําเนินงานและ
จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ยังไมมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันเทาที่ควร ขาดความชัดเจนในการ  
บูรณาการรวมกัน 

S3 มียุทธศาสตรชาติฯ เปนเครื่องมือกําหนดบทบาททิศ
ทางการขับเคลื่อน 

W3 การทํางานยังเปนรูปแบบเชิงรับมากกวา 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 
 

                                                           
2 ขอมูล : จากงานสารบรรณ เรื่องรองเรียนกลาวหาเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตและประพฤตมิิชอบประจําเดือนมีนาคม 

การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน (Weaknesses) 

S4 มีการบูรณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงานและ
ภาคสวนตางๆ 
 

W4 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

S5 มีการจัดทํา MOU กับหนวยงานตางๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจ  
ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดความรวมมือได 
 

W5 การดําเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผูกระทํา
ความผิดลาชา ทําใหไมเกิดความเกรงกลัวตอการ
กระทําความผิด 

S6 องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารและประสานงานภายในองคกรที่มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

W6 การประชาสัมพันธ และการสรางกระแสสังคม ไม
มีประสิทธิภาพ ชองทางการประชาสัมพันธไม
ครอบคลุม 

S7 มีการยึดถือคานิยมกระทรวงมหาดไทย และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ตลอดจนการทํางานโดย
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการรวมกัน 
 

W7 ระบบฐานขอมูลขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
การนําเทคโนโลยี 
มาใชยังไมเกิดประสิทธิภาพ 

 

2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสริมการตอตานการ
ทุจริต 

T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง 

O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกงและดี T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ 
ยังไมมีประสิทธิภาพ 

O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการ
ปองกันและแกไขการทุจริต 

T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น จากการ
ดําเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย 

O4 มีสื่อออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูลได
รวดเร็ว 

T4 ประชาชนมีมุมมองปญหาการทุจริตเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา เกิดเปนภาวะ 
จํายอมและเพิกเฉย 

O5 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

T5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือท่ี
ทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหม ๆ 

O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสราง
ความโปรงใส 

T6 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพื่ออํานวยความ
สะดวก 
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โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O7 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการทุจริตที่
เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดําเนินคดีที่
รวดเร็วขึ้น 

T7 ผูแจงเบาะแสไมมั่นใจในความปลอดภัย อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของผูกระทําความผิด 

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมให
ประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนมการ
ทุจริตลดลงดวย 

T8 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ําสูง 

O9 หลักคําสอนของศาสนาชี้ใหเห็นโทษของการทุจริต 
ชวยสรางการรับรูและแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนที่
ดี 

T9 ทัศนคติในแงลบของสังคมท่ีมีตอเจาหนาที่รัฐ ทํา
ใหดําเนินการสงเสริมความรวมมือไดยาก 

O10 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุมกัน
ปกปองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบของเจาหนาที่รัฐ 

  

O11 การนําเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอการรับรูของประชาชนในวงกวาง 

  

O12 กระแสโลก องคกรระดับนานาชาติมีการตื่นตัว   
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สวนที่ 3 

 

 

 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางมีความ
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)4 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง  

                     แนวทางการพัฒนา  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย 
โปรงใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการ
ทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา5  

             รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดาน
ตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอที่ 10 สรุปได
ดังนี้ 

                  นโยบายท่ี 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ     

ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ สาธารณะไดโดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบ
กอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนน
การปรับปรุง หนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน เปนสําคัญ  

                                                           
3 รางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)   
4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
5 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ ใหบริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตอง เดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดตอขอรับบรกิารไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว    (One Stop 
Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสราง
นวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การ
อนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวา เรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและ
คดี รวมทั้ง ใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมิน ตอ
ประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติโดยมิชอบ    การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชน ขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกร
ตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการ
ปฏิบัติราชการ 

ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง 
เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ6   

                เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
        ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกัน้มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
        ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือ
เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของ
รัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ

                                                           
6 http://www.law.moi.go.th  
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บริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและ
รวดเร็ว 
        ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 
               ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และ
ขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 และรายงานผลการ
ปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)7 

 วิสัยทัศน   “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต  (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” 

         ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคม
มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ  “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

   เปาประสงค เชิงยุทธศาสตร  ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย   ไมนอยกวารอยละ 50 

   วัตถุประสงคหลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจาก
ประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

                                                           
7 https://www.nacc.go.th สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”  เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุก
ชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื ่อสัตย สุจริต เปนการ
ดําเนินการผานสถาบันหรือกลุ มตัวแทนที่ทําหนาที ่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที ่ดี มีจ ิต
สาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตาน
การทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  สถานการณความขัดแยง
ในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของ
ประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลอง
รวมกันประการหนึ่งคอื การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ  อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือน
ศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่ง
เจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปน
รัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน    แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการให
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการ
เมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปน
ปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดย
พบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุง
ปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy 
formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)      ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy 
Feedback)  

  ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ
กลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของ
การปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปน
กฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) 
การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริต
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เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลง
ไดในที่สุด 

  ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการ
ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต
ละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง        การบูรณา
การการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนา
องคกรอยางสมดุล8 

             กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 http://www.ppb.moi.go.th สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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สวนที่ 4 

 

 

 

 

4.1 หลักการความเปนมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตาม
ระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชน และ
มอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน  พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 
– 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปน
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใส
สะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด”    ทั่วประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลปาซางกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 
โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางให สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปาซางถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี ้
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
  3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูล
ขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 

กรแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป   
(พ.ศ. 2560 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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4.2 เปาหมายหลักองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

4.2.1 คาคะแนน ITA  เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปที่ผานมา 

4.3 วัตถุประสงคองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตามวัตถุประสงค
หลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพื่อแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปาซางโดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของ  ประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา และรวม
ติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของ
ขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอการจะทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการ
ทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําที่ไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการ
ประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายใน
องคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 4.3.3 เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขายรวมตอตาน
การทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวน อื่น ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพื่อเรงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 

4.4 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

4.4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เพื่อตานทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

 

1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 
2. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
กลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 
 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 
3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทาง
สังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 
 

 

4.4 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

4.4.2  ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ  
 

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบาย 

2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและ
ไรการทุจริต  
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4.4.3  ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริต
ในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ   ภาคประชาสังคมในการปองกันการทุจริต 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปองกันการทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหา
การทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปด
โอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูล
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให
ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล 
5.2 ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการ
ปองกัน        การทุจริต 

 

4.4.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการ
รับเรื่องรองเรียน 
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สวนที่ 5 

 

  

 

5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย  “สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1.สงเสรมิใหมี
ระบบและ
กระบวนการ
กลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อ
ตานทุจริต 

1.1 พัฒนา
จิตสํานึก
สาธารณะ 

(1) โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จรยิธรรม 
สําหรับบคุลากรทองถิ่น 
(2) โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหาร 
สมาชิก ขาราชการ 
พนักงานจาง 

ผูเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการ
ตระหนักหรือถือ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ผูเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด
รับทราบแนว
ปฏิบัติทางความ
ประพฤติที่
ถูกตองตามหลัก
จริยธรรม 

ผูเขารวม
กิจกรรม
ทั้งหมด
รับทราบแนว
ปฏิบัติทาง
ความประพฤติ
ที่ถูกตองตาม
หลักจรยิธรรม 

ผูเขารวม
กิจกรรม
ทั้งหมด
รับทราบแนว
ปฏิบัติทาง
ความประพฤติ
ที่ถูกตองตาม
หลักจรยิธรรม 

ผูเขารวม
กิจกรรม
ทั้งหมด
รับทราบแนว
ปฏิบัติทาง
ความประพฤติ
ที่ถูกตองตาม
หลักจรยิธรรม 

ผูเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด
รับทราบแนว
ปฏิบัติทางความ
ประพฤติที่
ถูกตองตามหลัก
จริยธรรม 

บุคลากรไดนํา
ความรูความเขาใจ
ไปปฏิบตัิงานดาน
บริการใหมีความ
รวดเร็วทําให
ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจ 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 

1.2 การใช
เครื่องมือการ
สื่อสารทาง
สังคมเพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

โครงการคายคุณธรรม
จริยธรรม นักเรยีน 
เยาวชน 
 

ดําเนินการ
ปงบประมาณละ 
1 ครั้ง 

มีการอบรมให
ความรูดาน
คุณธรรม 
จริยธรรมใหกับ
ผูเขารวมไมนอย
กวา            
100 คน 

มีการอบรมให
ความรูดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม
ใหกับ
ผูเขารวมไม
นอยกวา    
100 คน 

มีการอบรมให
ความรูดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม
ใหกับ
ผูเขารวมไม
นอยกวา    
100 คน 

มีการอบรมให
ความรูดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม
ใหกับ
ผูเขารวมไม
นอยกวา  
100 คน 

มีการอบรมให
ความรูดาน
คุณธรรม 
จริยธรรมใหกับ
ผูเขารวมไมนอย
กวา  100 คน 

ผูเขารวมมีความรู
ความเขาใจตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
และวินัย สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2560 - 2564) 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

2. ประยุกต
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเปน
เครื่องมือตาน
ทุจริต 

2.1 นําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใชในการ
กลอมเกลา
ทางสังคมและ
การปฏิบัติงาน
ตอตานการ
ทุจริต 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมผูนาํชุมชน 
ผูนํากลุมอาชีพ
แขนงตางๆ 
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ปละ 50 คน 
ไดรับความรู
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
 

ปงบประมาณละ 
1 ครั้ง 

ปงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง 

ปงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง 

ปงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง 

ปงบประมาณละ 
1 ครั้ง 

ประชาชน บุคลากร 
ผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใน
การดําเนินชีวิต และ
ในการปฏิบัต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

2.2 พัฒนา
ระบบและ
จัดการองค
ความรูการ
ปองกัน            
การทุจริตตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประชาสมัพันธชองทาง 
วิธีการผูรับผิดชอบ และ
กระบวนการยื่น
รองเรียน 

ประชาสมัพันธ
จํานวน 2
ชองทาง รับเรื่อง
รองเรียนและ
สามารถแจง
กลับได 

-ตูรองเรียน
ตั้งอยูสํานักงาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

-ตูรองเรียน
ตั้งอยู
สํานักงาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

-ตูรองเรียน
ตั้งอยู
สํานักงาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

-ตูรองเรียน
ตั้งอยู
สํานักงาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

-ตูรองเรียน
ตั้งอยูสํานักงาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

หนวยงานสามารถ
กําหนดนโยบายและ
เปาหมายการ
ดําเนินงานไดชัดเจน
และมีกลไกที่จะ
พัฒนาองคกรภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ
ขึ้นได 
 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
 

3. เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการ
ทุจริต 

3.1 สราง
ชุมชนเฝา
ระวัง ตอตาน
ทุจริต    

เผยแพรการแสดง
เจตจํานงของผูบริหาร 
พนักงาน วาจะบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต หากพบเห็นการ
ทุจริตจะดําเนินการ
สอบสวนและลงโทษขั้นสูง
กับผูทุจริตอยางจริงจัง 

-เผยแพรการ
แสดงเจตจํานง
ใหสาธารณชน
ไดรับทราบอยาง
นอย 2 ชองทาง 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริต 
จํานวน 16 
หมูบาน 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริต 
จํานวน 16 
หมูบาน 

ประชาชนสามารถ
แสดงออกตอ
เหตุการณทางสังคม
ที่ผิดตอจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดนั
ใหเกิดการลงโทษ
ทางสังคม 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

 3.2 สรางความ
ตื่นตัวในการ
แสดงออกตอ
เหตุการณทาง
สังคมที่ผิดตอ
จริยธรรมทาง
สังคมและ/
หรือกฎหมาย 
และผลักดันให
เกิดการ
ลงโทษทาง
สังคม (Social 
Sanction) 
และทาง
กฎหมาย บน
พื้นฐานของ
ขอเท็จจริง
และเหตุผล 

เผยแพรการแสดง
เจตจํานงของผูบรหิาร 
พนักงาน วาจะ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจรติ มีคณุธรรม 
ปราศจากการทุจริต 
หากพบเห็นการทุจริตจะ
ดําเนินการสอบสวนและ
ลงโทษขั้นสูงกับผูทุจรติ
อยางจริงจัง 

เผยแพรการ
แสดงเจตจํานง
ใหสาธารณชน
ไดรับทราบอยาง
นอย           2 
ชองทาง 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริต 
จํานวน 16
หมูบาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติ จํานวน 
16 หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

มีการเผยแพร
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริต 
จํานวน 16 
หมูบาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

ประชาชนสามารถ
แสดงออกตอ
เหตุการณทางสังคม
ที่ผิดตอจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดนั
ใหเกิดการลงโทษ
ทางสังคม 

สํานักงาน
ปลัด 

 3.3 บรูณา
การทุกภาค
สวนเพื่อ
ตอตานการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

(1) โครงการบรูณาการ
จัดทําแผนชุมชนพัฒนา
ตําบลปาซาง 
(2) โครงการอบต.สญัจร
การจัดเวทีประชาคม 
การจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.อยางมีสวนรวม 

มีการจัดทําแผน
ชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน และ
ประชาชน อยาง
นอย
ปงบประมาณละ 
1 ครั้ง 

มีการจัดทําแผน
ชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน และ
ประชาชน 16 
หมูบาน 

มีการจัดทํา
แผนชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน 
และประชาชน 
16 หมูบาน 

มีการจัดทํา
แผนชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน 
และประชาชน 
16 หมูบาน 

มีการจัดทํา
แผนชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน 
และประชาชน 
16 หมูบาน 

มีการจัดทําแผน
ชุมชน 
แผนพัฒนา 
อบต. รวมกับ
หนวยงาน และ
ประชาชน 16 
หมูบาน 

บุคลากรหนวยงานที่
เขารวมและประชาชน
มีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการ
ใชงบประมาณใน
พัฒนาและแกไข
ปญหาความเดือดรอน 

สํานักงาน
ปลัด 
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5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย    1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
    2. สงเสรมิใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ)    ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. วาง
มาตรการเสริม
ในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบน
ฐาน   
ธรรมาภิบาล 

1.1 การ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารที่
เกี่ยวของกับ
นโยบาย 

เผยแพรคําแถลง
นโยบายนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปาซาง
ที่ไดแถลงนโยบายตอ
สภาองคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง 
 

เผยแพรนโยบาย
นายกองคการ
บริหารสวน
ตําบลปาซางให
สาธารณชน
ไดรับทราบอยาง
นอย 2 ชองทาง 

- สงเอกสารคํา
แถลงนโยบาย
ทุกหมูบาน 

- สงเอกสาร
คําแถลง
นโยบายทุก
หมูบาน 

- สงเอกสาร
คําแถลง
นโยบายทุก
หมูบาน 

- สงเอกสาร
คําแถลง
นโยบายทุก
หมูบาน 

- สงเอกสารคํา
แถลงนโยบาย
ทุกหมูบาน 

ประชาชนไดรบัทราบ
นโยบายนายก
องคการบริหารสวน
ตําบลปาซางที่ได
แถลงนโยบายตอ
สภาองคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง 

สํานักงาน
ปลัด 

 1.2 พัฒนา
กรอบช้ีนําการ
กําหนด
นโยบายตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

(1) แตงตั้งคณะทํางาน 
พัฒนากรอบช้ีนําการ
กําหนดนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(2) ปรับปรุงมาตรฐาน
การบริหารงานใหมี
ความโปรงใส สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนและปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
เพื่อปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง 

คณะทํางาน 
กําหนดนโยบาย
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ปรับปรุง
มาตรฐานการ
บริหารงานใหมี
ความโปรงใส ฯ 
และรายงานให
นายกองคการ
บริหารสวน
ตําบลปาซาง
อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
 
 
 

มีความโปรงใส 
ฯ มีการ
วิเคราะหสรปุผล
ทุก
ปงบประมาณ 

มีความโปรงใส 
ฯ มีการ
วิเคราะห
สรุปผลทุก
ปงบประมาณ 

มีความโปรงใส 
ฯ มีการ
วิเคราะห
สรุปผลทุก
ปงบประมาณ 

มีความโปรงใส 
ฯ มีการ
วิเคราะห
สรุปผลทุก
ปงบประมาณ 

มีความโปรงใส 
ฯ มีการ
วิเคราะหสรปุผล
ทุก
ปงบประมาณ 

หนวยงานสามารถ
กําหนดนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาล
และปรับปรุง
มาตรฐานการ
บริหารงานใหมี
ความโปรงใส ฯใหมี
ประสิทธิภาพขึ้นได 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

 1.3 พัฒนา
แนวปฏิบัติใน
การยอมรับ
นโยบายที่
ผิดพลาดและ
แสดงความ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความ
สุจรติของหนวยงาน 

มีการประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริตของ
หนวยงาน อยาง
นอย 1 ครั้ง
อยางนอย 2 
ชองทาง 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริตของ
หนวยงาน ให
ประชาชน ท้ัง ๑
6 หมูบานได
รับทราบ 
-website ของ 
อบต 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติของ
หนวยงาน ให
ประชาชน ท้ัง 
๑6 หมูบานได
รับทราบ 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติของ
หนวยงาน ให
ประชาชน ท้ัง 
๑6 หมูบานได
รับทราบ 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติของ
หนวยงาน ให
ประชาชน ท้ัง 
๑6 หมูบานได
รับทราบ 

ประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริตของ
หนวยงาน ให
ประชาชน ท้ัง ๑
6 หมูบานได
รับทราบ 

ประชาชนไดรบัทราบ
เจตจาํนงในการ
บริหารงาน และ
ติดตามการปฏิบตัิ
ตามเจตจํานงของ
หนวยงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 1.4 กําหนด
มาตรการ
วิเคราะห
ความเสีย่ง
และการใช
จาย
งบประมาณ 

แตงตั้งคณะทํางาน
วิเคราะหความเสี่ยงและ
การใชจายงบประมาณ 
 

คณะทํางาน 
วิเคราะหความ
เสี่ยงและการใช
จายงบประมาณ 
อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

มีการรายงานผล
การวิเคราะห 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ผลการ
วิเคราะห 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ผลการ
วิเคราะห 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ผลการ
วิเคราะห 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงานผล
การวิเคราะห 
ประจําป
งบประมาณ 

หนวยงานสามารถ
บริหารจดัการและ
ควบคุมความเสี่ยง
ในการใชจาย
งบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพขึ้นได 

สํานักงาน
ปลัด 

2 สงเสริมใหมี
การศึกษา 
วิเคราะห 
ติดตาม และ
ตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิง
นโยบายใน
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2.1เผยแพร
องคความรูใน
การดําเนิน
นโยบายอยาง
โปรงใสและไร
การทุจริต
ใหแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

แตงตั้งคณะทํางาน
บริหารงานดวยความ
โปรงใส ปองกันทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

คณะทํางาน
บริหารงานดวย
ความโปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ มีการ
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค
ทุกๆ                
3 เดือน 

คณะทํางาน
บริหารงานดวย
ความโปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบสรุป
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบประมาณ 

คณะทํางาน
บริหารงาน
ดวยความ
โปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติ
มิชอบสรุป
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบประมาณ 

คณะทํางาน
บริหารงาน
ดวยความ
โปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติ
มิชอบสรุป
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบประมาณ 

คณะทํางาน
บริหารงาน
ดวยความ
โปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติ
มิชอบสรุป
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบประมาณ 

คณะทํางาน
บริหารงานดวย
ความโปรงใส 
ปองกันทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบสรุป
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบประมาณ 

หนวยงานสามารถ
บริหารงานดวย
ความโปรงใส 
ปองกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

สํานักงาน
ปลัด 
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5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ” 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทจุรติ เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทาํงานเชิงรกุ สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต 
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ปองกันการ
ทุจริต 

1.1 พัฒนา
มาตรการเชิง
รุกที่สามารถ
แกไขปญหา
การทุจริตใน
แตละระดบั 

จัดทําคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจหลัก และ
แสดงข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามภารกิจหลัก 
ระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการให
ผูรับบริการหรือผูมสีวน
ไดเสียทราบอยางชัดเจน 

ผูรับผิดชอบงาน
จัดทําคูมือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัต ิ

เผยแพรคูมือ             
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน            
ภารกิจหลักทุก
กระบวนงาน 

เผยแพรคูมือ             
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน            
ภารกิจหลัก
ทุก
กระบวนงาน 

เผยแพรคูมือ             
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน            
ภารกิจหลัก
ทุก
กระบวนงาน 

เผยแพรคูมือ             
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน            
ภารกิจหลัก
ทุก
กระบวนงาน 

เผยแพรคูมือ             
หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน            
ภารกิจหลักทุก
กระบวนงาน 

หนวยงานมีคูมือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก อยาง
ชัดเจน 

สํานักงาน
ปลัด 

 1.2 พัฒนา
ระบบการ
ทํางานแบบ
บูรณาการ
ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
และภาค
ประชาสังคมใน
การปองกันการ
ทุจริต 
 
 

เขารวมเปนภาคี
เครือขาย ป.ป.ช. ภาค
สวนราชการทองถิ่น 

หนวยงานไดเขา
รวมเปนภาคี
เครือขาย 
ป.ป.ช. ภาคสวน
ราชการทองถ่ิน 

ดําเนินงาน/
กิจกรรมรวมกับ 
ป.ป.ช. อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

ดําเนินงาน/
กิจกรรม
รวมกับ 
ป.ป.ช. อยาง
นอยปละ 1 
ครั้ง 

ดําเนินงาน/
กิจกรรม
รวมกับ 
ป.ป.ช. อยาง
นอยปละ 1 
ครั้ง 

ดําเนินงาน/
กิจกรรม
รวมกับ 
ป.ป.ช. อยาง
นอยปละ 1 
ครั้ง 

ดําเนินงาน/
กิจกรรมรวมกับ 
ป.ป.ช. อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

สามารถดําเนินงาน
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรวมกับ 
ป.ป.ช. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1.3 เพิม่
บทบาทของ
ภาคเอกชน 
และภาค
ประชาสังคม
ในการเขามามี
สวนรวมกับ
ระบบการ
ปองกันการ
ทุจริต 

ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
ใหเกิดความโปรงใส 
เปดเผยขอมูลทุก
ขั้นตอนและเปดโอกาส
ใหภาคประชาชน เขามา
มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการ
ดําเนินกจิกรรมทุก
รูปแบบ 

เผยแพรขอมลู
การจัดซื้อ จัด
จาง ใหเกิดความ
โปรงใสอยาง
นอย 2 ชองทาง 

- เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ณ ที่วาการ
อําเภอ 
-website ของ 
อบต 
http://www.pasan
glocal.go.th 

 

- เผยแพร
ประชาสมัพัน
ธ ณ ท่ีวาการ
อําเภอ 
-website 
ของ อบต 
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

- เผยแพร
ประชาสมัพัน
ธ ณ ท่ีวาการ
อําเภอ 
-website 
ของ อบต 
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

- เผยแพร
ประชาสมัพัน
ธ ณ ท่ีวาการ
อําเภอ 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

- เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ณ ที่วาการ
อําเภอ 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

 

ประชาชนไดรับ
ขอมูลการจดัซื้อ จัด
จางดวยความ
สะดวกรวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

1.4 พัฒนา
กลไกการ
กํากับ ติดตาม 
และ
ประเมินผล
การปองกัน
การทุจริต 

แตงตั้งคณะทํางาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน ป.ป.ท. 
ประจําปงบประมาณ 
 

คณะทํางาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผน 
ป.ป.ท. 

คณะทํางาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผน 
ป.ป.ท. เมื่อ
สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

คณะทํางาน
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามแผน 
ป.ป.ท. เมื่อ
สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

คณะทํางาน
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามแผน 
ป.ป.ท. เมื่อ
สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

คณะทํางาน
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ตามแผน 
ป.ป.ท. เมื่อ
สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

คณะทํางาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผน 
ป.ป.ท. เมื่อ
สิ้นสุด
ปงบประมาณ 

หนวยงานมีกลไก
การกํากับ ติดตาม 
และประเมินผล
ปฏิบัติตามแผน 
ป.ป.ท. 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

2. สรางกลไก
การปองกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 

2.1 สราง
กลไกปองกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 
 

(1) ประกาศเจตจํานง
การบริหารงานดวย
ความสุจริต 
(2) ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใส 

ผูบริหารกําหนด
นโยบาย
คุณธรรม
จริยธรรมความ
สุจรติ 

จัดทําประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริตและ
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 

จัดทําประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติและ
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 

จัดทําประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติและ
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 

จัดทําประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงาน
ดวยความ
สุจรติและ
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 

จัดทําประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวย
ความสุจริตและ
นโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 

หนวยงานมีกลไก
ปองกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

สํานักงาน
ปลัด 

 2.2 กําหนด
กลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผล
การนํา
ขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบตั ิ

แตงตั้งคณะทํางาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประกาศเจตจํานง
และนโยบายคณุธรรม 
จริยธรรม 

คณะทํางาน
ติดตาม
ประเมินผล 

รายงานผลการ
ติดตามประจําป
งบประมาณ 

รายงานผล
การติดตาม
ประจําป
งบประมาณ 

รายงานผล
การติดตาม
ประจําป
งบประมาณ 

รายงานผล
การติดตาม
ประจําป
งบประมาณ 

รายงานผลการ
ติดตามประจําป
งบประมาณ 

มีการตดิตามและ
ประเมินผลการนํา
ขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัต ิ

สํานักงาน
ปลัด 

3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อลดปญหา
การทุจริต 

3.1 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
ระบบ
บริหารงาน
สาธารณะ เพื่อ
ลดขั้นตอน 
หรือ
กระบวนการใช       
ดุลยพินิจของ
เจาหนาทีร่ัฐ 
 

จัดทําคูมือตาม พรบ.
อํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๘ และประกาศให
ประชาชนทราบ  

ประกาศให
ประชาชนทราบ 
อยางนอย 3 
ชองทาง 

www.info.go.th-  
 
http://www.pasan
glocal.go.th 
 
-- ปดประกาศ สนง. 

www.info.go.th- 
 
http://www.pas
anglocal.go.th 
 
-- ปดประกาศ 
สนง. 

www.info.go.th-  
 
http://www.pas
anglocal.go.th 
 
-- ปดประกาศ 
สนง. 

www.info.go.th- 
 
http://www.pas
anglocal.go.th 
 
-- ปดประกาศ 
สนง. 

www.info.go.th-  
 
http://www.pasan
glocal.go.th 
 
-- ปดประกาศ สนง. 

ลดขั้นตอนการใช
ดุลพินิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

3.2 พฒันา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารที่เปด
โอกาสให
ประชาชน
สามารถศึกษา 
เรียนรู และหา
ขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกัน
การทุจริต 
(กําหนดเรื่องท่ี
ประชาชนให
ความสนใจ) 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร 
 

มีการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสารอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

มีการรายงาน
ดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสื่อสาร 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสื่อสาร 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การสื่อสาร 
ประจําป
งบประมาณ 

มีการรายงาน
ดําเนินโครงการ
พฒันาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร ประจําป
งบประมาณ 

หนวยงานใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

4. พัฒนา
รูปแบบการ
สื่อสาร
สาธารณะเชิง
สรางสรรคเพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
 

4.1 พัฒนา
และยกระดับ
รูปแบบการ
สื่อสาร
สาธารณะ           
เพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

ผูบริหารกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหนวยงาน
และแจงใหบุคลากร 
ปฏิบัต ิ

ผูบริหารกําหนด
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน
อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

ประกาศ
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

ประกาศ
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

ประกาศ
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

ประกาศ
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

ประกาศ
นโยบาย
สาธารณะเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

หนวยงานสามารถ
พัฒนาและยกระดับ
รูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

สํานักงาน
ปลัด 
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กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

5. พัฒนา
สมรรถนะและ
องคความรูเชิง
สรางสรรค
ของบุคลากร
ดานการ
ปองกันการ
ทุจริต 

5.1 พัฒนา
และยกระดับ
การพัฒนา
บุคลากรดาน
งานปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต ให
มีความเปนมือ
อาชีพและ
เปนไปตาม
มาตรฐานสาก
ล 
 

จัดทําโครงการ/กิจกรรม
โดยนํานโยบาย
สาธารณะเพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่ผูบริหารกําหนด
เปนสวนหนึ่งของ
หลักสตูร/หัวขอ ใน
จัดทําโครงการ/กิจกรรม 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหาเกี่ยวกับ
นโยบาย
สาธารณะดาน
การปองกัน
ทุจริต 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหาเกี่ยวกับ
องคความรูดาน
การปองกันการ
ทุจริต  1
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหา
เกี่ยวกับองค
ความรูดาน
การปองกัน
การทุจริต  2
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหา
เกี่ยวกับองค
ความรูดาน
การปองกัน
การทุจริต  2
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหา
เกี่ยวกับองค
ความรูดาน
การปองกัน
การทุจริต  2
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมที่มี
หลักสตูรหรือ
เนื้อหาเกี่ยวกับ
องคความรูดาน
การปองกันการ
ทุจริต  2
โครงการ 

บุคลากรมีความรูเชิง
สรางสรรคดานการ
ปองกันการทุจริต 

สํานักงาน
ปลัด 

 5.2 ตอยอด 
ขยายผล องค
ความรูเชิง
สรางสรรค 
สําหรับการ
ปองกันการ
ทุจริต 
 

โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส
ในการดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐ 

คาคะแนน ITA คาคะแนน ITA  
เพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา 

คาคะแนน 
ITA  เพิ่มขึ้น 
เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา 

คาคะแนน 
ITA  เพิ่มขึ้น 
เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา 

คาคะแนน 
ITA  เพิ่มขึ้น 
เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา 

คาคะแนน ITA  
เพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา 

หนวยงานมีการ
ดําเนินงานดวย
ความโปรงใสไมมี
การทุจริต 

สํานักงาน
ปลัด 
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5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจรติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.  คดีการทุจรติและการกระทําทุจรติลดนอยลง 

กลยุทธ แนวทางตาม
กลยุทธ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลติ 

คาเปาหมายผลผลิต  (หนวยนับ) ผลลัพธ หนวยงาน 
รับผิดชอบ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ปองกันการ
ทุจริต 
 

1.1 การ
ปรับปรุงระบบ
การรับเรื่อง
รองเรียนของ
หนวยงาน
ตอตานการ
ทุจริตตาง ๆ 
ใหมีความ
รวดเร็ว เขาถึง
ไดโดยงาย 
 

โครงการสงเสริมและจัด
กลไกเกีย่วกับการรบั
เรื่องราวรองเรยีนรอง
ทุกขและแกไขปญหา
ความเดือนรอนของ
ประชาชน 

มีชองทางให
ประชาชนยื่น
เรื่องราว
รองเรียน รอง
ทุกขและแกไข
ปญหาความ
เดือนรอนของ
ประชาชนอยาง
นอย 2 ชองทาง 

- เว็ปไซด ของ 
อบต.
http://www.pasan
glocal.go.th 
ตูรับเรือ่งราว
รองเรียนรองทุกข 

 

-เว็ปไซด ของ 
อบต.
http://www.pas
anglocal.go.th 
ตูรับเรือ่งราว
รองเรียนรองทุกข 

 

-เว็ปไซด ของ 
อบต.
http://www.pas
anglocal.go.th 
ตูรับเรือ่งราว
รองเรียนรองทุกข 

 

-เว็ปไซด ของ 
อบต.
http://www.pas
anglocal.go.th 
ตูรับเรือ่งราว
รองเรียนรองทุกข 

 

-เว็ปไซด ของ 
อบต.
http://www.pasan
glocal.go.th 
ตูรับเรือ่งราว
รองเรียนรองทุกข 

 

หนวยงานสามารถ
รับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกขและแกไข
ปญหาความเดือน
รอนของประชาชน          
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 1.2 การสราง
ความเชื่อมั่น
และความ
ไววางใจตอ
ระบบการรับ
เรื่องรองเรียน 
 

(1) จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานรับเรื่องราว
รองเรียน 
(2) เผยแพรขั้นตอนการ
รับเรื่องราวรองเรียน
ทั่วไป/การจัดซื้อจดัจาง
และกําหนดผูรับผดิชอบ 
 

ผูรับผิดชอบ
จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานรับ
เรื่องราว
รองเรียนและ 
เผยแพรขั้นตอน
การรับเรื่องราว
รองเรียนทั่วไป/
การจัดซื้อจดัจาง 
อยางนอย 2 
ชองทาง 

เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ณ ที่ทําการ
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

 

เผยแพร
ประชา 
สัมพันธ ณ ที่
ทําการ
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

เผยแพร
ประชา 
สัมพันธ ณ ที่
ทําการ
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

เผยแพร
ประชา 
สัมพันธ ณ ที่
ทําการ
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
-website 
ของ อบต
http://www.pas
anglocal.go.th 

 

เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
ณ ที่ทําการ
ผูใหญบานทุก
หมูบาน 
-website ของ 
อบต
http://www.pasan
glocal.go.th 

 

-หนวยงานสามารถ
สรางความเชื่อมั่น
และความไววางใจ
ตอระบบการรับเรื่อง
รองเรียนใหกับ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 
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สวนที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 

การนําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

การนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 การนําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)ไปสูการ ปฏิบัติ

นับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการ ดําเนินงานหรือกลไกที่สําคัญ
ทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว การดําเนินงานจะ บังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติจําเปนตองสรางความเขาใจ ใหแกบุคลากรทุกระดับเพื่อใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวม พรอมที่จะนําแผนงาน 
โครงการตาง ๆ ไป ดําเนินการตามแนวทางไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสามารถประยุกตการดําเนินงานให 
เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะตองมีการระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตรที่วางไว จึงไดกําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 
  1. การเสริมสรางความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ

ประชุมชี้แจง    ทําความเขาใจให สํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปาซางไดรับทราบและเขาใจทิศทางการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการ ขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาประสงค ตลอดจนเปนการสรางองคความรู
ใหกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด ความรูสึกการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดย 

1.1 ผูบริหาร และพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลปาซางทุกระดับ ตองใหความสําคัญ มีความเขาใจและ
ผลักดันใหมีการดําเนินงาน ตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ  

1.2 สรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงาน และภาคีเครือขายดาน
แรงงานที่มีในพื้นที่ ไดทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน วิสัยทัศน เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร เพื่อ
กอใหเกิดการมีสวนรวมและใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดผล ในทางปฏิบัติ  

1.3 สงเสริมให สํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปาซางดําเนินการให เปนไปตามแผนที่วางไว โดยมี
การกํากับดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ ที่กําหนดไว 

 
 
 
 

กรอการนําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 ไปสูการปฏิบัติและตดิตามประเมินผล 
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1.4 จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการ แตละประเด็น
ยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลักสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความรู ความ
ชํานาญในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  

1.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่องผานชองทางหรือกิจกรรม ตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน 
การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพื่อกระตุนและขับเคลื่อนงาน ตามแผนและยุทธศาสตร 

   2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานในลักษณะบูรณาการใหเชื่อมโยง ไปในทิศทาง
เดียวกัน และสงเสริมใหมีประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น เพื่อใหเปนเครื่องมือในการ
ประสานแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย 

 2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหวาง หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ผูประกอบการ/ภาคประชาชน และภาคีเครือขาย ที่เกี่ยวของในแตละภารกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร 

2.2 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน ทั้งในระดับองคกร
และหนวยงาน  

 2.3 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการใหชัดเจน โดยจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ] 

 2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการอยางสม่ําเสมอวาสามารถ ตอบสนองตอประเด็น
ยุทธศาสตรหรือไม เพียงใด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน  

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ แผนงาน/โครงการให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ระยะเวลาใน การประเมิน และแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทั้งนี้ เพื่อใหการติดตามและประเมินผล       มีมาตรฐาน เดียวกันและเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกัน โดย
มุงเนนการประเมินผลตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใชเปนขอมูลในการ
ประสานแผนงาน แผนอัตรากําลัง และแผน งบประมาณอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 

 3.1 สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยใหมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่เนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก  

3.2 นําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
อยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

3.3 สรางมาตรการเรงรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการชากวากําหนด และ ตรวจสอบคุณภาพและการ
ดําเนินงานอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 

3.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง การกําหนดตัวชี้วัดแก
บุคลากรทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตาม ประเมินผล และ สามารถนํามาใชประโยชนรวมกัน  

3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร อยางตอเนื่องและ
เชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
และการติดตามประเมินผล ใหมีความแมนยําและเปนปจจุบัน ตรงกับความตองการ และทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผูบริหาร 

3.6 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามประเด็นยุทธศาสตรเปนรายเดือน หรือราย ไตรมาส พรอมทั้งใหแต
ละหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของ
ผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 
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3.7 ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหผูบริหาร บุคลากร สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนทราบ อยางตอเนื่อง การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผล เปนกลไกที่สําคัญที่จะทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึง ความกาวหนา ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสู การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาให
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ จนสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนด โดยมีกลไกสําคัญที่ใชใน
การติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ 

(1) การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสําคัญใน รูปแบบของการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เสนอตอผูบริหารทราบ 

(2) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหนวยงานดําเนินงาน (Outcome) โดยใชกลไกของ ระบบการตรวจ
ราชการ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อสรุป เสนอไปยังผูบริหารสําหรับใชเปน
ขอมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

(3) การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ไดดําเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการ
ดําเนินงานตามแผน 


