
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

๑.หลักการและเหตุผล 
  ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานรัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ฯไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance  and Clean 
Thailand) ซึ่งก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบมาตรฐานเทียบเท่าสากล   โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลศรีถ้อย จึง
จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๔ ขององค์กรและเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์กร  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความ
คุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒.วิสัยทัศน์ 
  ยึดถือผลประโยชน์ความต้องการของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก   ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบ
การมีส่วนร่วม ป้องกันการทุจริต 
๓.พันธกิจ 
  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
           /-๒-เพ่ือมีการก าหนด... 



-๒- 
 
 
เพ่ือมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการภารกิจงานโดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีส่วนในการร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิด ท า และปรับสภาพสังคมไม่
เพิกเฉยต่อการด าเนินการขององค์กร มีการติดตามผลการด าเนินงานตามที่ได้มีส่วนร่วม  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะด าเนินการโดยผ่านตัวแทนองค์กร  บุคคลที่เป็นตัวแทน หรือมีส่วนร่วมโดยตรงในบางกรณี  ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส านึก
การมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาสังคม ท าให้สังคมเข้มแข็ง รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน อันจะส่งผลให้การด าเนินการด้านต่างๆมี
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง   
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สังคมให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร 
วัตถุประสงค ์
  มุ่งพัฒนาและระบบกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาภารกิจ งานด้านต่างๆให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กร 
วัตถุประสงค ์
  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทาง การ

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
๑.๑.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
๑.๓.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑).กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
๒).กิจกรรม/โครงการ วันส าคัญของทางราชการ 
(กิจกรรมรัฐพิธี) 
 
 
 
๓.)โครงการ อสม.ต้นแบบสู่การเป็นผู้น า 
 
๔).โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลศรีถ้อย 
๕).โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
  
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 

  
  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง การ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๒.๑.แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๑).ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น
สากล 

ไม่ใช้งบประมาณ เดือน ธันวาคม  
๒๕๖๓ 



-๔- 
 

๒.๒.มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
๒.๓.การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการความ
ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
๒.๔.มาตรการการจัดการ
กรณีรับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๑).มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๒).มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๔).มาตรการการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย 
๑).กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างดีเด่น 
๒).กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล
คณะกรรมการ/ชุมชนดีเด่น 
 
๑). การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒).กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
๓).มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รอ้งเรียน /ร้องทุกข์ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร 

มาตรการ/แนวทาง การ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๓.๑.จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกต่อประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
๓.๒.การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง 

๑). การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลศรีถ้อยให้มีความต่อเนื่องผ่าน
หลากหลายช่องทางเพ่ือให้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไม่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 



-๕- 
 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
๓.๓.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑). โครงการการติดตามประเมินแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลศรีถ้อย  
๒).จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์
ด ารงธรรมเทศบาล ศูนย์ OSCC ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลศรีถ้อย (ร่วมกับยุติธรรม) ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
๓).กล่องรับฟังความคิดเห็น 
๑).การจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น /การจัดท าแผน/โครงการ ฯลฯ 
๒).การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหารทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กร 

มาตรการ/แนวทาง การ
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๔.๑.มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  
๔.๒.การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
๔.๓.การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๑).การตรวจสอบการควบคุมภายในประจ าปี/
การรายงานผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
๑).รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
๒).การรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 
 
๑).โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลศรีถ้อย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 



 
-๖- 

 
 
 

๔.๔.เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาล และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๒)การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
 
๑).โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลศรีถ้อย 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

 
 


