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ค าน า 
 
 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมเพื่อร่วมกันพฒันาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกันๆ
กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า  

   เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรปูธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสงูจงึได้จัดท า
แผนป้องกันปรามปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงข้ึน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้  
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
   

1. หลักการความเป็นมา 
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัต ิโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดย
ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
และในการประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
ให้หน่วยงานภายใต้ก ากับของ ศปท.มท ซึ่งได้แก่ หน่วยงานระดับกรม/ศปท.จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก
รูปแบบ/และรัฐวิสาหกิจ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี สามารถพิจารณาปรับ
แผนฯ ด้วยการเพิ่มประเด็นยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวกับการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ตามความเหมาะสม หรือจะด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี ก็ได้ ทั้งนี้ กรอบแผน/ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นอกจากนี้ให้น านโยบายที่เกี่ยวข้อง 
เจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ด้วย 

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความ
มั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยหรอื ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบยีบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560  การ
ด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มา
เป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสรมิการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปราม
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การทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใส
สะอาด” ทั่วประเทศ 

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ตามมาตรา 69/4 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
   2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมลูข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  5. กรณีพบการทจุริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสงูกับผู้ที่ทจุริตอย่างจริงจัง 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์

หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกสูง โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปญัหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัด
อบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัป
ชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท าที่ไม่โปรง่ใส และการทุจริตคอรร์ัปชัน  เช่น ระบบการประมูล การ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร 
และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
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 3. เพื่อขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเนื่องเสรมิสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทจุริต แสวงหาความร่วมมอืจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่ยงัไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตทิี่เกิดผลสัมฤทธ์ิทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

3. เป้าหมาย 
   1. เพื่อใหผู้้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ สจุริต โปรง่ใส 
   2. เพื่อให้มรีะบบการปฏิบัตงิานทีส่ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที ่
   3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
   4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจใหเ้หมาะสม 
   5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ในด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1. ผู้บรหิาร พนักงานส่วนต าบล และพนกังานจ้างเกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซือ่สัตย์ สจุริต 
โปรง่ใส 
   2. มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปอ้งกันปัญหาเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที ่
   3. ประชาชนเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังการทจุริต    
  4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 
            5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

  เป้าหมาย  “สร้างสังคมท่ีไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมตา้นทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

2.ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

3.พัฒนา
จิตส านึก
สาธารณะ 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 99 ร้อยละ 
100 

พนักงานเจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ 

ส านักปลัด 

 2.โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 

จ านวนพนักงาน
จ้างในหน่วยงาน 

18 คน 18 คน 18 คน 18 คน 18 คน มีการติดตามผลงานท า
ให้ทราบผลการท างาน
เม่ือเกิดปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ 

ส านักปลัด 
 

 3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

58 คน 58 คน 58 คน 58 คน 58 คน บุคลากรและประชาชน
มีทัศนคติ ค่านิยม ความ
ซ่ือสัตย์ และเจตคติที่ดี
ต่อองค์กร  

ส านักปลัด 

 4.การเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนข้อมูล/
องค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง จ านวนข้อมูล/องค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตที่น ามา
เผยแพร่ 

ส านักปลัด 
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 กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

  5.กิจกรรมให้ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 

จ านวนพนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมี
ความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

38 คน 38 คน 38 คน 38 คน 38 คน พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างมีความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประพฤติตนไม่
ยุ่งเก่ียวกับประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ส านักปลัด 

 6.การจัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จ านวนคู่มือที่ใช้
เผยแพร่ 

40 เล่ม 40 เล่ม 40 เล่ม 40 เล่ม 40 เล่ม มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

 7.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 

จ านวนคณะ
ผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้าง 

58 คน 58 คน 58 คน 58 คน 58 คน คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง 

ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

 4. การใช้
เครื่องมือการ
สื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 
 
 

1. กิจกรรมการแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัด อบต.โคกสูง 
ได้รับทราบประกาศ อบต.โคก
สูงเรื่อง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดและน าลง
ประกาศในเว็บไซต์ของ อบต.
โคกสูง 

ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบ
ถึงการประกาศ
เจตจ านงค์ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
สุจริต 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บุคลากรในหน่วยงาน ทุก
คนมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

ส านักปลัด 

 2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต้าน
ทุจริต 

จัดท าป้าย 2 ป้าย 2 ป้าย 2 ป้าย 2 ป้าย 2 ป้าย 2 ป้าย ประชาชนสามารถมีความ
เข้าใจและสามารถเข้าถึง
การสื่อสารจากการ
ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 3. การใช้ส่ือออนไลน์ในการ
สื่อสารการกระท าความดีใน
พื้นที่ 

จ านวนช่องทางสื่อ
ออนไลน์ 

2 
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

ท าให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและการกระท า
ความดีของบุคคลในพื้นที่
และนอกพื้นที่ และน ามา
เป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

ส านักปลัด 

 4. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ ประเมิน 

ร้อย 85 ร้อย 86 ร้อย 87 ร้อย 89 ร้อย 90 สามารถส่งเอกสารการ
ประเมินได้ตามก าหนด 

ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

  5. ประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการทุจริต
ของ อบต.โคกสูง 

จ านวนครั้งการ
ประกาศ
เจตนารมณ์ 

1 1 1 1 1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักปลัด 

 6. การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 
ชั่วโมงที่ 
http://www.abtkok 
sung.go.th 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้
ระบบรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
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กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

3. ประยุกต์หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
ทุจริต 

1. น า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใช้ใน
การกล่อม
เกลาทาง
สังคมและ
การ
ปฏิบัติงาน
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรม
โครงการศึกษาดู
งานโครงการ
พระราชด าริฯ 
ประจ าปี 

1 1 1 1 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจสามารถน า
องค์ความรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

ส านักปลัด 

2. โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน
ประชาชนใน
ต าบลโคกสูง 

80 คน 80 คน 80 คน 80 คน 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

4. เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. สร้าง
ชุมชนเฝ้า
ระวัง 
ต่อต้าน
ทุจริต 

1. กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

2 2 2 2 2 - จ านวนเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริต 
- น าเรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียนไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ส านักปลัด 

2. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็ก/เยาวชนต าบลโคก
สูง (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

เด็กและเยาวชน
ต าบลโคกสูง 

50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมที่
จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตัว เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

 2. สร้างความตื่นตัว
ในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือ
กฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) 
และทางกฎหมายบน
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 

1. โครงการเคลื่อนที่ 
อบต. พบประชาชน 

จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

2 2 2 2 2 ประชาชนได้รับการ
บริการจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและ
ได้รับรู้นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตใน
พื้นที่ โดยไม่ต้องเข้ามา
ติดต่อ ณ ส านักงาน 

ส านักปลัด 

3. บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1. การจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวการร้องเรียน
การทุจริตในองค์กร 

จ านวนศูนย์ฯ 1 1 1 1 1 - ประชาชนสามารถ
เข้าถึงศูนย์รับเรื่องการ
ร้องเรียนมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทจุริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสรมิให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
ก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

3. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับ
นโยบาย 

1. กิจกรรมการเผยแพร่
นโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญ
และเก่ียวข้องกับ
ประชาชนโดยตรงของ
หน่วยงานราชการให้กับ
ประชาชนรับทราบ ผ่าน
ทางทางสื่อสังคมออนไลน์  

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 

4. ส่งเสริมให้
การมีการศึกษา 
วิเคราะห์ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิง
นโยบายใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. เผยแพร่องค์
ความรู้ในการ
ด าเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง 

เผยแพร่และ
ประชาสัมพัน
ธ์อย่าง
ต่อเน่ือง 
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3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการปอ้งกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจรติ เปลี่ยนแปลงสูก่ระบวนการท างานเชิงรกุ สามารถป้องกนัการทจุริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการบรูณาการการท างานระหว่างองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันการทจุริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. พัฒนามาตร
เชิงรุกที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละ
ระดับ 

1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ป.ป.ท. (ITA) ประจ าปี 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนิน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

5 5 5 5 5 - ส านักปลัด 

2. สร้างกลไก
การป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต 

1. สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต 

1. จัดท าป้ายเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนและปัญหาในการ
ติดต่อรับบริการ 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และไม่
แสวงหา
ผลประโยชน์ 

2 2 2 2 2 ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
และไม่เกิดการทุจริต 

 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องเรื่องการ
ป้องกันการทุจริต 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด าเนิน 
การอย่าง
ต่อเน่ือง 

เพื่อกระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกในการต่อต้าน
การทุจริต 
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กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต 

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
ระบบ
บริหารงาน
สาธารณะ เพื่อ
ลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

1. จัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ 
abtkoksung.go.th 
เพื่อเป็นช่องทางอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อในการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มค าขอ
อนุญาต ขั้นตอน ระเบียบ 
กฎหมายและแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และไม่
เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและไม่
แสวงหา
ผลประโยชน์ 
-ประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ
บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดี
มาก 

80 80 80 80 80 ประชาชนผู้มาติดต่อมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักปลัด 

4. พัฒนา
รูปแบบการ
สื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1. พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1.รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรผ่าน
ทาง Application Line 
หรือสื่อ Social 

จ านวนครั้งที่มี
การรณรงค์ 

1 1 1 1 1 กระตุ้นและสร้างจิต
ส านุกไม่ทุจริตและคอร์
รัปชัน 

ส านักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัตงิานด้านการปราบปรามการทจุริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ์ แนวทางตามกล
ยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  
ผลลัพธ์ 

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

1. ปรับปรุง
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การปรับปรุง
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

1. ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จาก
ประชาชน 

จ านวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

5 5 5 5 5 - ส านักปลัด 

2. เสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช่องทางการ
ร้องเรียน 

1 1 1 1 1 ประชาชนมีช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 2. การสร้าง
ความเชื่อม่ัน
และความ
ไว้วางใจต่อ
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

1. การรับเรื่องร้องเรียน
และติดตาม การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละของการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตที่
ด าเนินการได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

90 90 90 90 90 - ส านักปลัด 

  2. ประชาสัมพันธ์ระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

จ านวนครั้ง/ปี 6 6 6 6 6 - การป้ององค์กรที่
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติและติดตาม 
    ประเมินผล 
 
1. การน าแผนปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโคกสูงไปสู่การปฏิบัต ิ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงูมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

1. การถายทอดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ในรูปแบบที่ส าคัญ ได้แก่  
1.1 การถายทอดโดยตรงระหวางบุคคล เชน การพบปะพูดคุย การประชุม เปนตน  
1.2 การถายทอดผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เปนตน  

2. แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ  

2. การติดตามประเมินผล 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงูมีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทจุริตฯ ดังนี ้
1. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้อ าเภอทราบอย่างต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัปราบปรามการทุจรติฯ เพื่อรับทราบ

ผลการด าเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  
  

 


