
 
ค ำน ำ 

การจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบแนวทางการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

  การจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20  ปี 
(พ.ศ.2560-2579)   และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity  
and  Transparency  Assessment  (ITA)  ประกอบด้วย 4  มิติ  ดังนี้  
  มิติท่ี 1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มิติท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติท่ี 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลท่าไม้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นการแสดงเจตจ านงทางการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการมีแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนด  

 
 

งานตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลท่าไม้ 
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ข้อมูลพื้นฐำนเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 

อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุร ี
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กองประปำ 

 

กองกำรศึกษำ กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่ำง 

 

กองคลัง 

 

ปลัดเทศบำล 

ส ำนักปลัดเทศบำล 

 

รองปลัดเทศบำล 

ฝ่ำยบริหำรงำน
สำธำรณสุข 

-งานส่งเสริมสุขภาพ 

-งานรักษาความสะอาด 

ฯลฯ 

 

 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานธุรการ 
- งานสวัสดิการสังคม 
ฝ่ำยปกครอง 
-งานวิเคราะห์นโยบายฯ 
-งานบริการและเผยแพร่   
 วิชาการ 
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 
 

 

-งานธุรการ 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานจัดสถานท่ีและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ฯลฯ 

 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานธุรการ 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์ 

ฯลฯ 

 

 

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 

-งานกีฬา/นันทนาการ 

-งานโรงเรียน 

-งานวัฒนธรรม 

  ประเพณี 

 

 

- งานผลิตติดต้ัง/ 

   ซ่อมบ ารุง 

- งานเร่งรัดรายได้ 

 

 

 

รองนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  

นำยกเทศมนตรี 

        เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  

       สภำเทศบำล 
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คณะผู้บริหำร   
          เทศบาลต าบลท่าไม้  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล  อนึ่งเทศบาลต าบลท่าไม้เป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542  มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  13)พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 รวมถึง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง   
กำรบริหำรงำนของเทศบำล 
 เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ด าเนินการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลฯจ านวน  6  ด้าน 
ดังนี้   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 
 5. ด้านการบริหารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ ได้ท่ีเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.odloc.go.th) 
 6.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรเทศบำลต ำบลท่ำไม้  
  ปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป  รองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของส่วน
ราชการในเทศบาลต าบลท่าไม้   
  รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปลัดเทศบาล  ในการบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของส่วนราชการในเทศบาลต าบลท่าไม้  ตามท่ี  ปลัดเทศบาลมอบหมาย 
  เทศบาลต าบลท่าไม้ แบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการเป็น  6 ส่วนคือ 

1. ส ำนักปลัดเทศบำล  แบ่งออกเป็น 
-  ฝ่ายปกครอง  ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานประชาสัมพันธ์, งาน

วิชาการและแผนงาน 
 - ฝ่ายอ านวยการ  ได้แก่  งานการเจ้าหน้าท่ี, งานธุรการ, งานสวัสดิการและสังคม  

2. กองคลัง  แบ่งออกเป็น 
 - ฝ่ายบริหารงานคลัง  ได้แก่  งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุและทรัพย์สิน,งานธุรการ 
 - ฝ่ายพัฒนารายได้  ได้แก่  งานผลประโยชน์ , งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. กองช่ำง  แบ่งออกเป็น 
-ฝ่ายการโยธาได้แก่งานสาธารณูปโภค,งานจัดสถานท่ี/การไฟฟ้าสาธารณะ,งานวิศวกรรม,งานธุรการ 
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  แบ่งออกเป็น 

 -ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้แก่ งานธุรการ,งานรักษาความสะอาด,งานส่งเสริมสุขภาพ.งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

5. กองกำรศึกษำ  - ฝ่ายบริหารการศึกษา  ได้แก่  งานการเจ้าหน้าท่ี,งานโรงเรียน,งานกีฬาและนันทนาการ  
6. กองประปำ - ฝ่ายผลิต  ติดต้ังและซ่อมแซมบ ารุง, งานเร่งรัดรายได้  

http://www.odloc.go.th/
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ส่วนที ่2 

 
 
 
 
 
 

2.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำสถำนกำรณ์กำรร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 

สถำนกำรณ์กำรร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลท่ำไม้   ปี  2560 

ล ำดับที่ หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร 

(รำย) 

จ ำนวนผู้ถูกร้องเรียน 

(รำย) 

คิดเป็นร้อยละของผู้ถูก
ร้องเรียน 

ภำพรวม 98 - - 

1 ส านักปลัดเทศบาล - - - 

2. กองคลัง - - - 

3. กองช่าง - - - 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม - - - 

5 กองการศึกษา - - - 

6. กองประปา - - - 

                 รวม 98 - - 

   
 

- จากข้อมูลการร้องเรียนกับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบลท่าไม้ พบว่า  ในภาพรวมของ
เทศบาลต าบลท่าไม้มีจ านวนบุคลากรท้ังส้ิน 98 ราย จ านวนผู้ถูกร้องเรียน  0 ราย คิดเป็นร้อยละของผู้ถูก
ร้องเรียนได้  0 ราย 

  
 
 

 
 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
เทศบำลต ำบลท่ำไม้ 
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเทศบำลต ำบลท่ำไม้   
     2.1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

 

จุดแข็ง  (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
S1 
 
 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าไม้ มีนโยบายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อย่างจริงจัง
และเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 มีอัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอ  และไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ 

S2 
 
 

องค์กรมีโครงสร้างท่ีชัดเจน  โดยมีกลไกและ
เครือข่ายการบริหารงานครอบคลุมทุกกองงาน 
 

W2 การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  ยังไม่มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันเท่าท่ีควร ขาดความขัดเจนในการ 
บูรณาการร่วมกัน 

S3 
 
 

มียุทธศาสตร์ชาติฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็น
เครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการขับเคล่ือน  

W3 การท างานยังเป็นรูปแบบเชิงรักมากกว่าเชิงรุก  การ
ขับเคล่ือนฯยังขาดประสิทธิภาพ  

S4 
 
 

มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ 

W4 ขาดระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

S5 
 

มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆท่ี
ครอบคลุมภารกิจ  ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด
ความร่วมมือได้  
 

W5 การด าเนินการทางวินัย  เพื่อลงโทษผู้กระท า
ความผิดล่าช้า  ท าให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อการ
กระท าความผิด 

S6 หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารและประสานงานภายในองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงครอบคลุมทุกกองงาน 

W6 ขาดการประชาสัมพันธ์  และการสร้างกระแสสังคม 

S7 มีการยึดถือค่านิยม “บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข”ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติราชการร่วมกัน 

W7 ระบบฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันขาด
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  
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       2.1  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 

 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

T1 ค่านิยมระบบพวกพ้อง 

O2 
 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  มุ่งให้คนไทยเป็นคน
เก่งและดี  

T2 การบังคับใช้กฎมายในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานยงัไม่มีประสิทธิภาพ  

O3 
 
 

มีส่ือออนไลน์ท่ีทันสมัยใช้เป็นช่องวทางส่งข้อมูล 
ร้องเรียน  ตรวจสอบ  ได้รวดเร็ว 

T3 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา  เกิดเป็นภาวะจ ายอมและเพิกเฉย 

O4 
 
 

สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตท่ีเป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีท่ีรวดเร็วขึ้น  

T4 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย  อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผิด 

O5 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความโลภน้อยลง  ส่งผลให้การทุจริต
ลดลง 
 

T5 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหล่ือมล้ าสูง 

O6 มีการประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

T6 มีทัศนคติในแง่ลบ  การปฏิบัติงานไม่ด าเนินงานตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้  

O7 มีนโยบายมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่
ยอมรับในองค์กร 

T7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือท่ีท า
ให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ๆ  
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ส่วนที่ 3 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

แนวทำงกำรพัฒนำ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมท้ังเพื่อสร้างพลังการขับเคล่ือนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านท่ีเกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี 10 
สรุปได้ดังนี้ 

  นโยบำยที่ 10นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ขั้นตอนท่ีแน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิต
ประจ้าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวั ดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ัง 
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ตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและ
เสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังใน
ด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชน ท้ังจะน ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค า
วินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 

3.4 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เร่ือง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ1 

                เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าส่ังดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
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แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
               ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 
และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียด
และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และ
รายงานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)2 

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต(Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” 

       ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พันธกิจ“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำค
ส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

   เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายท่ีมีต่อทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อ
เรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหา
การทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา 
และการแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่ อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรร ม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)เป็น
ปัญหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการ
บริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ 
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 

  ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
  

3.6 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวำงรำกฐำนกำร
พัฒนำองค์กรอย่ำงสมดุล 

             กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 
กำรจัดท ำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 

4.1 หลักกำรควำมเป็นมำ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบลท่าไม้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ       เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ     ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ี
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน    
และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังในเชิงขนาด  และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต  ซึ่งทางคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ   เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์    จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  12  กันยายน  2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 

กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  3  ธันวาคม  2557  และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity  and  Transparency  Assessment  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช.  เข้า
ด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์(Perception  Base) และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence  Base)โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายท้ัง  ๗,๕๗๑   แห่ง     โดย
มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานโปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าผลท่ีได้จากการประเมินเพื่อใช้ใน
การก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต  พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต  และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้จัดท าแผน/แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559-2562  ของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลท่าไม้  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  
ในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ   

เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน  และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี  2559  เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใส
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร  ให้สามารถท างานด้วย
ความโปร่งใส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วม  สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และ
รับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้   
 

วิสัยทัศน์  
“ท่าไม้เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  

 

พันธกิจ ( Mission )  
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้กับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
    ทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ    ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล     
    ท่าไม้ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล    
    ต าบลท่าไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
7. ส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 
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4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 

1.2 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    

 

3.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลัก ดันให้ เกิ ดการลง โทษทาง สังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล 

 

3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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4. ยุทศำสตร์ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบำลต ำบลท่ำไม้ 

4.3  ยุทธศำสตร์ที่ 2 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

 

1.2 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่เทศบาลต าบลท่าไม้ 
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4.4  ยุทธศำสตร์ที่ 3 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 

1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ   ภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 

1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 

1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องท่ีประชาชนให้
ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกัน        การทุจริต 
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4.4  ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

 

1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนท่ี 5 
 

 

 

 

5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

      เป้ำหมำย  “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำกำรทุจริต และร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ” 

กลยุทธ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายการผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

1.1 พัฒนา
จิตส านึก
สาธารณะ 

- โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน    

(งบประมาณ 20,000.-) 

ประชาชน 

11  ชุมชน 

1 1 1 1 1 ป ร ะ ช า ช น มี
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด 

1.2 การใช้
เครื่องมือการ
ส่ือสารทางสังคม
เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

- จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ร า ค า ก ล า ง   ก า ร
ประกาศ และเว็บไซต์ 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

องค์กรและ
ประชาชน  

11  ชุมชน 

1 1 1 1 1 ป ร ะ ช าช น ไ ด้ รั บ
ข้ อ มู ล ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 

ส านักปลัด 

รำยละเอียดแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
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5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

      เป้ำหมำย  “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำกำรทุจริต และร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ” 

กลยุทธ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายการผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
ทุจริต 

2.1 น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

-โครงการขับเคล่ือน
ปรั ชญา เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง 

งบประมาณ 30,000.- 

 

ประชาชน 

11  ชุมชน 

 

 

1 1 1 1 1 มีการพัฒนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

2.2 พัฒนาระบบ
และจัดการองค์
ความรู้การป้องกัน 
การทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

งบประมาณ 5,000.- 

ข้าราชการ 
พนักงาน
เทศบาล 
จ านวน 98 
คน 

1 1 1 1 1 พั ฒ น า ใ ห้ ก า ร
ปฏิบั ติงานเป็นไป
ตามกฎ  ระเบียบท่ี
ถูกต้อง  

ส านักปลัด  
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5.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 “สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 

     เป้ำหมำย  1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
         2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

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
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน   
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 

- โครงการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ บ
ประชาธิปไตย 

(งบประมาณ 5,000.-) 

ประชาชน 

11  ชุมชน 

1  1 1 1 1 อง ค์ก รมี ค ว าม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ระเบียบกฎหมาย 
ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยและ
ระบบเทคโนโลยี
มากขึ้น  

ส านักปลัด 

 1.2 พัฒนากรอบ
ช้ีน าการก าหนด
นโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ผู้บริหาร,
ข้าราชการ,
พนักงานเทศบาล 
จ านวน 98  คน 

1  1 1 1 1 บุ ค ล า ก ร มี ก า ร
พัฒนาตนเองสู่การ
ท า ง า น แ บ บ มื อ
อาชีพ  

ส านักปลัด 
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5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

เป้ำหมำย   

1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปล่ียนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
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
ระบบงานป้องกนั
การทุจริต 

1 . 1  พั ฒ น า
มาตรการเชิงรุกท่ี
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตใน
แต่ละระดับ 

- โครงการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับ
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

งบประมาณ 15,000.- 

ผู้บริหาร,
ข้าราชการ,
พนักงานเทศบาล 
จ านวน 98  คน 

 

1 1 1 1 1 บุคลากรปฏิบั ติ
หน้า ท่ีตามหลัก
ธ ร รมาภิ บ าลมี
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการท่ีดี  

ส านักปลัด 

 1.2 พัฒนาระบบ
การท างานแบบ
บูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชา
สังคมในการป้องกัน
การทุจริต 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด เ ว ที
ประชาคมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชนท่ี
ครบวาระ 

งบประมาณ 18,000.- 

 

ประชาชน 

11  ชุมชน 

 

1 1 1 1 1 มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน 

 

ส านักปลัด 
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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. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

 

- โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับต าบล 

งบประมาณ 20,000.- 

-โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยและความ
เป็นธรรมในชุมชนเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  

งบประมาณ 10,000.- 

ประชาชน  1 1  
ชุมชน ได้รับรู้แนว
ทางก ารพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น  

 

ส านักปลัด 

 2.2 ก าหนดกลไก
การติดตามและ
ประเมินผลการ
น าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

- รายงานการประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของเทศบาลฯ 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

มีการด าเนินงานท่ี
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1 1 1 1 1 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ถูก ต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

ส านักปลัด 
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5.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

เป้ำหมำย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริต 

 

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ 
ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

จัดต้ัง ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลต าบล
ท่าไม้   

 

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

  ประชาชน 11  
ชุมชน   

1 1 1 1 1 ประชาชน ไ ด้ รั บ
การแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว  

เ ท ศ บ า ล
ต าบลท่าไม้  

 1 .2  ก ารสร้ า ง
ความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
กฏหมายเบื้องต้นการ
ปฏิบัติราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

1 1 1 1 1   

 

 



 

ส่วนที ่6 

 

 

กำรน ำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 ไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผล 
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กำรน ำแผนปอ้งกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผล 
 

หลักกำรติดตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กำรติดตำม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานท่ีจะ

ช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมูลตาม
ระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข 
และเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ อาจจะติดตามผลประจ าทุกเดือน 3   เดือน 6 เดือน ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  จัดท ารายงานบันทึกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด เป็นต้น 
ควำมส ำคัญกำรติดตำมผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญ    ดังนี ้
๑. ผลกำรปฏิบัติงำน หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีแผนได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง  
     งบประมาณในการด าเนินงาน 

๒. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ     
    และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
๓. ผลกำรด ำเนินงำน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหา 
   อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์กำรติดตำมแผนงำน/โครงกำร 
๑. เพื่อลดความเส่ียงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน 
๓. เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
วิธีกำรติดตำมโครงกำร 

การติดตามประเมินผลเป็นการประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน  (Planning) หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้น ามาใช้ประโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขจัดท ารายงานเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
ประโยชน์ของกำรติดตำมโครงกำร 

การติดตามมีประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมา คือ ใช้ส าหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ ถ้าจะแยกกล่าวเป็นข้อ ๆ แล้วมีดังนี้ 
สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงที และ/หรือในโอกาสต่อไปประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการ
ด าเนินโครงการ สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อน าเสนอผลการด าเนิน
โครงการ ท าให้ได้รับความเช่ือถือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน มีจิตส านึก มีคุณธรรม มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน สร้างสัมพันธภาพอันดีในหน่วยงานเป็นขวัญ/ก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติ เป็นสารสนเทศส าหรับการ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


