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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  มีค าสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชา ติ
โดยรวม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดแนวทางและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่ให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย  
การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
ความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕60  ขึ้น  โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

วิสัยทัศน์ 
  “องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ใสสะอาด” 

พันธกิจ 
๑. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตรวมถึงปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิด  เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

๒. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการท างานระหว่างเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน  เพ่ือลดอุปสรรคในการบูรณาการและการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๓. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย  โดยเป็น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

๔. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖4) 



๒) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดนมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ  รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วน  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ  และ
ระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  ติดตามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกการตรวจสอบ 

๔) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๖) เพ่ือยึดถือเป็นกรอบ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของรัฐบาล 

เป้าหมาย 
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  

มีจิตส านึก  ค่านิยม  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยน 

ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ประสานความร่วมมือ  และบูรณาการการท างานของหน่วยงานในการ

ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ปลูกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก

ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 



ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เมื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจักต้องด าเนินการเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน  ได้แก่  กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต  และกิจกรรม
ส่งเสริมให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นคนเก่งและสามารถท างานได้สมบูรณ์ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 

๒. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการท างานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จควรมีระบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างมีระบบการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใส  และระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองว่ามีการทุจริตปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ 

3. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังการท างานอย่างเป็นระบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จน าผลการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณปี  พ.ศ. ๒๕60 มาเป็นข้อมูลในการก าหนด
กิจกรรม/โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งไม่มีการร้องเรียน/การแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงเน้นการด าเนินการดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปลูกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๑  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร  และความพยายาม/
ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

แผนงาน : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ  มีจิตส านึกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม 

มาตรการ/แนวทาง 
๑) การเสริมสร้างจิตส านึกคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒) หน่วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๒  ด้านการเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายใน
องค์กร  และการมีส่วนร่วม 

แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าว
ไปสู่ “องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ใสสะอาด” เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ/แนวทาง 
 ๑) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 ๒) การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร 



 ๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๓  ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนแล้ว หรือที่ก าลังเกิดข้ึน 
มาตรการ/แนวทาง 

๑) การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
๒) การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๔  ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
ตลอดจนน าเนินงานด้านความโปร่งใสเพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ให้ความส าคัญกับ
การสร้างความโปร่งใส การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ 

แผนงาน : การจัดการกรณกีารทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดขึ้น 
มาตรการ/แนวทาง 

๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๒) การมีระบบ/กลไกการจัดการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

ข้อมูลการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 
จากการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
- ไม่มีการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

หลักเกณฑ์ที่น ามาวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ๑) หลักเกณฑ์ความมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและส่วนรวม 
  ๒) หลักความรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จกระ
ท าความผิดตาม  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๒  กระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ขาดจิตส านึก
และความรับผิดชอบต่อบทบาทและต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๓) หลักความโปร่งใส 
การด าเนินการเป็นไปโดยปกปิดหรือแสดงหลักฐาน/เอกสารอันเป็นเท็จ  มีการปลอมแปลง

เอกสาร  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปลูกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดนมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกัน

แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วน  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่
จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  การพฒันา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปลูกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๑  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร  และความพยายาม/รเิริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน : ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ีของรัฐและผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  มีจติส านึกเรื่องคณุธรรม  จริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๑. การเสรมิสร้างจิตส านึกคุณธรรม   
จริยธรรม  ค่านิยมในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ 

๑.๑ รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ตาม
หลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต  
และความโปร่งใส 

- ร้อยละของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน 

๘๐ ทุกส่วนราชการ 

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรม/
รับฟังบรรยายธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสม็จ  ตาม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง”   

90,๐๐๐ 
 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ  เข้าร่วม
ฝึกอบรม/รับฟังบรรยายธรรม 

๘๐ ทุกส่วนราชการ 

๑.๓  ถวายสัตย์  ๕  ธันวา “ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” - จ านวนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่เข้าร่วมถวาย
สัตย ์

๔5  คน ทุกส่วนราชการ 

๑.๔ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ใน
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น  การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน  เป็นต้น 

- จ านวนโครงการทีผู่้บริหาร/ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  เข้าร่วมกจิกรรม
ที่มีบทบาทในการส่งเสริมความโปร่งใส
ในองค์กร 

๓ ทุกส่วนราชการ 

๒. หน่วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนเกีย่วกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

๒.๑ มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบ ๔  มิติ - มีการด าเนินการประกาศและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์มาตรฐานความโปรง่ใส 

๑  ครั้ง ทุกส่วนราชการ 



ยุทธศาสตร์ที่  ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  ติดตามการทุจริตและประพฤติมิชอบเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกการตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้าน/การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๒  ด้านการเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร  และการมสี่วนร่วม 
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณแ์ละพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นภัยต่อการกา้วไปสู่ “องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็ใสสะอาด”เพื่อปลูกฝังใหเ้จ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จปฏบิัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๑. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร ๑.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  
ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และประชาชนท่ัวไป  ตาม 
“โครงการฝึกอบรมเสรมิทักษะเพือ่พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐”    

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ  เข้าร่วม
ฝึกอบรมเสรมิทักษะ/รับฟังบรรยาย
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐   

๘๐ ทุกส่วนราชการ 

๑.๒ การเผยแพร่ประกาศจดัซื้อจดัจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  
และ  www.abtsamed.go.th 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างน้อย 
๓  ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 

๑.๓ การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ  ณ  ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารใหผู้้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนครั้งในการรายงานผลการใช้
บริการ  ณ  ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 

อย่างน้อย 
๓  ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 

๒. การมรีะบบควบคุมและตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

๒.๑ การจัดท าแผนควบคุมภายใน  และแผนการตรวจสอบภายใน - จ านวนแผนควบคุมภายใน  และ
แผนการตรวจสอบภายใน 

๑  แผน ทุกส่วนราชการ 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ  ในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 

๓.๑ ประชาสมัพันธ์ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส  เช่น  กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัต/ิข้อมูลข่าวสาร  ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  
และประชาชนท่ัวไป   

- จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ ์ ๒  ช่องทาง ทุกส่วนราชการ 



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 ๓.๒ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มสี่วนได้

เสียเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(จากการส ารวจฯ) 

ร้อยละ  ๗๐ ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและศักยภาพใน การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่๓เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๓  ด้านการใช้ดลุยพินิจ 
แผนงาน : การจัดการกรณีการทจุริตและคอรร์ัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแล้ว  หรือท่ีก าลังเกิดขึ้น 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
๑. การลดการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงาน 
๑.๑ การจัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน  ด้านแผนงานงบประมาณ  

และบุคลากร 
- มีกระบวนการตามภารกจิหลัก ๒  เรื่อง ทุกส่วนราชการ 

๒. การจดัการเพื่อลดความเสีย่งท่ีจะเกิด
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

๒.๑ จดัอบรมการเสรมิสรา้งความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

- ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรมมคีวามรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

ร้อยละ  ๗๐ ทุกส่วนราชการ 

๓. การตดิตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

๓.๑ จดัท ารายงานผลความส าเรจ็ของแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความ
โปร่งใส 

- รายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความ
โปร่งใส 

๑  รายงาน ทุกส่วนราชการ 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ... 



ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่  ๔  ด้านการมีระบบ/กลไกจดัการรบัเรื่องร้องเรียนตลอดจนน าเนินงานด้านความโปร่งใสเพื่อแสดงให้เหน็ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็  ให้ความส าคญักับการสร้าง 
ความโปร่งใส การแก้ไขปญัหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นและส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณธรรมและซื่อสัตย์ 
แผนงาน : การจัดการกรณีการทจุริตและคอรร์ัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแล้ว  หรือก าลังเกิดขึ้น 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑.๑ การส่งเจา้หน้าท่ีของรัฐและผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองเข้า
ร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนาที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

      ๑.๑.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

      ๑.๑.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล 
      ๑.๑.๓ ด้านการเงิน 
      ๑.๑.๔ ด้านตรวจสอบภายใน         

- จ านวนด้านทีเ่จ้าหนา้ที่ของรัฐและผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
๒  ด้าน 

ทุกส่วนราชการ 

๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดองค์กรให้แก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง   

80,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เข้า
ร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
องค์กร 

๘๐ ทุกส่วนราชการ 

๒. การมรีะบบ/กลไกการจดัการรบัเรื่อง
ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

๒.๑ จดัท าหลักเกณฑ/์วิธีการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข ์ - มีหลักเกณฑ/์วิธีการรบัเรื่องร้องเรยีน  
ร้องทุกข ์

๑  เรื่อง ทุกส่วนราชการ 

๒.๒ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
      การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      • การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนร้องทุกข/์แจ้งเบาะแส/ 
แสดงความคดิเห็น 
            - ตู้รับข้อร้องเรียน  ร้องทุกข ์
            - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย ์

 
 
- 
 
 

 

 
 
จ านวนช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน  
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
 

 
 

๔  ช่องทาง 
 
 

 

 
 

ทุกส่วนราชการ 
 
 

 



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

             - www.abtsamed.go.th 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลเสมจ็ 

      • ปรับปรุงและเผยแพรห่ลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ 

 
 
- 
 

 
 
มีหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  ทาง  www.abtsamed.go.th 

 
 

๑  หลักเกณฑ ์
 

 
 
ทุกส่วนราชการ 

 ๒.๓ การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ - ร้อยละของข้อร้องเรยีนที่แจ้งผลการ
ด าเนินการแกผู่้ร้องเรียน  ร้องทุกข ์

๑๐๐ ทุกส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abtsamed.go.th/
http://www.abtsamed.go.th/


ผู้เขียนแผน 

 
                                        ลงชื่อ   

(นายวัณณุวรรธน์  จันทร์อ่อน) 
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ผู้เสนอแผน 

 

 
                                        ลงชื่อ  

(นางสาวชุติมณฑน์  สาทิพจันทร์) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

ผู้พิจารณาแผน 
 
 

                                              ลงชื่อ   
(นางเรืองรอง  อรุณวรรธนะ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

ผู้เห็นชอบแผน 

 

 
             ลงชื่อ                                              ลงชื่อ  
                         (นายป้อง  คุชิตา)                (นายสุนทร  มะลิ) 
             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
 
 

ผู้อนุมัติแผน 
  อนุมัติ 

  ไม่อนุมัติเนื่องจาก .......................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ  ……………………………..…............……. 
(นายนาครินทร์  สาทิพจันทร์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕) 
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(๘) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๙) 


