
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี

(พ.ศ. ๒๕๖1-2๕65)

เทศบาลตําบลหัวปลวก

อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี



คํานํา

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิด

ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ

บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม

นานาอารยประเทศ ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตว์สุจริต รับผิดชอบ

มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า

ประกอบกับคณะรักษาการความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี ๖๙/๑๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกําหนวด

มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานและส่งเสริมารมีส่วนร่วมงานจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิด

การทุจริตได้

เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหัวปลวกจึง

ได้จัดทําแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตําบลหัวปลวก พ.

ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของเทศบาลตําบลหัวปลวกให้บรรลุเป้าหมาย

และเป็นการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง ๖๔/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

สํานักปลัด
เทศบาลตําบลหัวปลวก



สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนํา

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทําแผน ๑-๑๓

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
แยกตาม ๔ มิติ ๑๔-๒๔

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ ๑๕-๖๐

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
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ส่วนที่ ๑ ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖5)

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thiland)”
คําอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น

สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา

การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงข้ึน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๔.พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที1่ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการ
ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ“ท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วง
วัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัยซ่ือสัตย์ สุจริต เป็น
การดําเนินการโดยผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ี
ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่
ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ อันจะ
นํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และ
องค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีได้
จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและ แนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่
ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย
ควบคู่กับการดําเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาค
ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตาม

แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ

ประกาศใช้อย่างจริงจัง

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๔. การใช้เครื่องมือการสื่อสรทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
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กลยุทธ์ท่ี ๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

๑. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต

๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี ๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๒. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ

กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อ
เท็จจิ่งและเหตุผล

๓.บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คําอธิบาย จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะเวลากว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุก

รัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือ

การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของ

ปัญหาความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง

ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็น

รัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ท่ี

ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจํานงทางการเมืองของ

ประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคําปรารภอันเป็นส่วน

แสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อัน

เป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสู่การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสปราศจากการ

ทุจริต ซ่ึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นําไม่นํา พาหรือไม่นับถือยํา

เกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไก

ป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจาก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อํานาจตาม

อําเภอใจดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ



-4-

ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดํารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจํานงทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อย
ในท้ายท่ีสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ท่ี ๑. พัฒนากลไกลการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กําหนดให้นักการเมืองต้องแดสงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อน

ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๒. กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต

ต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ท่ี ๒. เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุก

ระดับ
๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

เจ้าหน้ารัฐ
๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน
๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กลยุทธ์ท่ี ๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางกลยุทธ์
๑. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ

เจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ท่ี ๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีมีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม
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๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ท่ี ๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ

ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๒. การพัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ท่ี ๖.ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชช้งบประมาณต่อ

นโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๒. จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการท่ีพรรค

การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

คําอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อํานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการ
ดําเนินตามโครงการหรือกิจการน้ัน ๆ และทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็น
ปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซ่ึง
จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทุจริตได้ตลอดเวลา แต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกําหนดให้มีอํานาจยับยั้ง
โครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบาย
หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ จึงได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรร
มาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ข้ันการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และ ข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี ๑ วงมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
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แนวทางตามกาลยุทธ์
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๒.การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๓.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
๔. พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๕.พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PR)
๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๗. กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการทุจริต

ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจริตในการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง
เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)

๘. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิง

นโยบาย
๑๐.การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางการบริหาร
๑๑.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
๑๒.การสร้างวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปรงใสในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
๑๓.บูรณาการตคิดตามและประเมินนโยบาย

กลยุทธ์ท่ี ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย

กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางกลยุทธ์
๑. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในกาตรวจสอบ
กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

แนวทางกลยุทธ์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่
เกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์

1. สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต
2. น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
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2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ท่ี 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC
2003)
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ต้ังแต่การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริตการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ลดการดําเนินงาน ท่ีล่าช้าและซ้ําซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําให้การดําเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็จะมี
การเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไปถึง
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต ค .ศ . 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 –
UNCAC 2003) ด้วยซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการ
ดําเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการ



พัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในท่ีสุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
4. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล



4. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)

-10-

5. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
215)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ใน
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ244)
กลยุทธ์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ท่ี 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต



แนวทางตามกลยุทธ์
1. จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น การ
ยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ
ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สําหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เร่ืองการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ท่ี 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ
รวม 11 ด้านโดยด้านที่เก่ียวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี ๑๐
สรุปได้ ดังนี้
นโยบายท่ี 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของ



ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น
และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ในระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
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การบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้
อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะ
หน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเป็นสําคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเร่ืองน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตทั้งในด้านวินัย
และคดีรวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อประชาชนอีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการ
ปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ1.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบเพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระทําการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.
ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับ
ดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และข้อ
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวมและดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4



แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง
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1.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”กระทรวงมหาดไทยดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.

ศ.2559 โดยได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –

2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทาง

ดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3

ภารกิจหลัก ดังนี้

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

2ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น

3.สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใส

สะอาด” ท่ัวประเทศ



ส่วนท่ี ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์ประกอบประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 5 ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

แยกตาม ๔ มิติ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565
งบ

ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๑.การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต

๑.๑.สร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรท้ัง
ข้าราช การ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน
และฝ่าย
ประจํา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

๑.๑.๑.(๑)กิจกรรมการปลูก
จิตสํานึกเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร
สมาชิก ข้าราชการ และผูนํ้า
ชุมชน
๑.๑.๑.(๒)มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๑.๑.๒.(๑)กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ
พนักงานและประชาชนท่ัวไป
๑.๑.๒.(๒)ปรับปรุงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ฝ่าย
การเมือง และสมาชิกสภา
๑.๑.๒.(๓)มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม”
๑.๑.๓.(๑)กิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้ออน
๑.๑.๓.(๒)กิจกรรมจัดทําคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๕,000

-

-

-

-

-

-

๕,000

-

-

-

-

-

-

๕,000

-

-

-

-

-

-

๕,000

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี

๒๕๖๑
ปี

๒๕๖๒
ปี

๒๕๖๓
ปี

๒๕๖๔
ปี

2565
งบ

ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๑.๒.สร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระเหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน

๑.กิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
ทุกวันท่ี ๙ ธันวาคม ของทุกปี
๒.กิจกรรมการร่วมใจ ต้านภัย
ทุจริตคอร์รัปชัน
๓.กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีรายได้
๔.กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
ตระหนักถึงภัยทุจริตบ่อนทําลาย
ชาติ
๕.กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียงตาม
รอยพ่อหลวงรู้จักกินรู้จักออมรู้จัก
สร้างรายได้เพ่ิมพูนใน
ชีวิตประจําวัน

๓,๐๐๐

-

-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

๑.๓.สร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

๑.กิจกรรมเด็กไทยหัวใจสีขาว
พร้อมใจโตไปไม่โกง
๒.กิจกรรมค่ายเพลินธรรมชี้นํา
ความซื่อสัตว์ และรู้จักละอายต่อ
บาป
๓.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

-กิจกรรมจัดบอร์ด ให้ความรู้
เร่ืองทุจริต

-แจกหนังสือนิทานคุณธรรม
สอนใจ (ป.ป.ช.)

-วารสารป.ป.ช.สู่โรงเรียน
๔.กิจกรรมการประกวดคัด
ลายมือ
“เร่ืองการต่อต้านการทุจริต”
๕.กิจกรรมการประกวด
เรียงความ “เร่ืองการต่อต้านการ
ทุจริต”
๖.กิจกกรรมเยาวชนจิตรอาสา
ช่วยเหลือสาธารณะ

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

๓,๐๐๐

-

-

3,000

-

-

3,000

-

-

มิติท่ี ๑ รวม ๒ มาตรการ ๑๕ กิจกรรม
๑ โครงการ



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

๒.๑แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑.กิจกรรม ผู้บริหารประกาศ
นโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส
ตรวจสาอบได้
๒.แผนป้องกันการทุจริตปี
๒๕๖๑-๒๕๖๔
๓.รายงานการประชุม
ประจําเดือน
๔.ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

กิจกรรม: กําหนดให้มีนโยบาย/
ประกาศ/คําส่ัง/ระเบียบเป็น
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
กระบวนการท่ีมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน
เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือนและ
การมอบหมายงาน
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ของ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
๒.ประกาศผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน คร้ังท่ี๑ และคร้ังท่ี๒
๓.จัดทําบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ
และพนักจ้างภายในเดือน
กันยายนและพนักจ้างภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี
๔.การพัฒนาความรู้บุคลากร
๕.ให้เซ็นรับทราบผลการ
ประเมินทั้ง๒ครั้ง
๖.มาตรการออกคําสั่งมอบงาน
ของนายก มอบให้รองนายก,
มอบหมายงานแต่ละกอง และ
มอบให้งานอ่ืนๆเพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-



มิติ ภาร
กิจ
ตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๒.๒.๒.การสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
๑.การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มี
ประสิทธิภาพ
๒.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้
สาธารณะชนทราบ
๓.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบ
ราคาตรวจงานจ้าง
๔.การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
๕.สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๖.แผนตรวจสอบภายทุกปี
๗.การตรวจสอบพัสดุประจําปี
๘.แผนการใช้จ่ายเงิน
๙.รายงานสถานะการเงิน
๑๐.รายงานรับ-จ่าย เงิน
๑๑.รายงานผลการดําเนินให้ป.ป.ช.ทราบ
๒.๒.๓.การสร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญดังน้ี
๑.จัดให้มีคู่มืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการใช้บริการราชการท้องถ่ิน
๒.แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน
๓.ให้บริการตามลําดับก่อน-หลัวและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๔.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๕.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- - - - -



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๒.๓มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าท่ีตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

๒.๓.๑.มีการจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชนใน
แต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ
สํานักงานและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของเทศบาล
๑.กิจกรรมลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
๒.เปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
๓.การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ
และมาตรการ
๔.แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
และมาตรฐานท่ีใช้ให้บริการ
๒.๓.๒.มีการกระจายอํานาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อํานาจในเทศบาล
๑.การให้ข้อมูลความรับผิดชอบ
และผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๒.ปฏิบัติงานโดยใช้อํานาจหน้าท่ี
โดยธรรมและกฎหมาย
๓.มาตรการ ออกคําส่ัง
มอบหมายของนายก

- - - - -

๒.๔.การเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
ความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

๒.๔.๑.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
หนักงานดีเด่น

- - - - -



มิติ ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๒.๔.๒.กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณะของ
ท้องถิ่น
๒.๔.๓.กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- - - - -

๒.๕.
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

๒.๕.๑.(๑)โครงการพัฒนา
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(๒)การจัดตั้งศูนย์ดํารง
ธรรม
(๓)การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน
(๔)แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียน
(๕)ข้อตกลงการปฏิบัติการ
ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
๒.๕.๒.(๑)มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
(๒)รับการตรวจประเมิน
จาก ป.ป.ช.สตง.และ
จังหวัดสระบุรี
๒.๕.๓.(๑)ประชาสัมพันธ์
รับแจ้งการทุจริต
(๒)ศูนย์ดํารงธรรมมอบหมาย
ให้ จนท.รับผิดชอบและแจ้งผ
ลการดําเนินการให้ผู้เก่ียวข้อง
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ ท่ี
๒

รวม -มาตรการ 4กิจกรรม
1โครงการ



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๓.การ
ส่งเสริม
และการมี
สวนร่วม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑จัดให้มี
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หน้าท่ีของ
อปท.ได้ทุก
ข้ันตอน

๓.๑.๑.(๑)กิจกรรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐
(๒)มีการประชาสัมพันธ์เสียงไร้
สาย
(๓)ป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละ
หมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน
(๔)เว็บไซต์เทศบาล
(๕)ส่ือประชาสัมพันธ์ทาง
Face book Line
๓.๑.๒.(๑)ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดหาพัสดุหรือจัดซื้อ
จัดจ้าง
(๒)เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ประชาชนทราบ
(๓)รายงานสถานะการเงิน
ประจําปี
(๔)มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล”
๓.๑.๓.จัดให้มีสถานท่ีบอร์ด
สําหรับไว้ติดเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ี
เป็นประโยชน์แต่ละหมู่บ้าน
๑๒ หมู่บ้าน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓.๒.การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน
/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

๓.๒.๑.(๑)การดําเนินการตาม
ศูนย์ยุติธรรมและศูนย์ดํารง
ธรรม
๓.๒.๒.(๑)มาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการรับเร่ือง
ร้องเรียน
(๒)มีระบบการคุ้มครองพยาน
หรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต
(๓)เปิดช่อทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๓.๒.๓(๑)มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๒)กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

- - - - -

๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ
๑.แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
๒.โครงการการมีส่วนร่วมในการจัด
ประชุมเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ปี
๓.การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการปฏิบัติราชการ
๔.การมีส่วนร่วมดําเนินตามโครงการ
๕.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน
๓.๓.๒.มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
๓.๓.๓.(๑)แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล
(๒)การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ
(๓)การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
แก้ไขโครงการ

-

๕๐๐๐

-

-

-

๕๐๐๐

-

-

-

๕๐๐๐

-

-

-

๕๐๐๐

-

-

-

๕๐๐๐

-

-

มิติที่ ๓ รวม ๒ มาตรการ ๑ กิจกรรม ๑โครงการ



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท

๔.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน

๔.๑.๑.มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล
๑.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายในมีการทํางานเป็น
อิสระ
๒.ระบบการวบคุมภายในสามารถ
ตรวจสอบ ยับย้ัง ป้องกันการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เส่ียง และรายงานผลการการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล
๑.มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
๒.มีการนําผลการประเมิน
ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต
๓.รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตได้เป็นอย่างดี
๔.มาตรการจัดทําแผน การตรวจสอ
ภายในประจําปี
๕.มาตรจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน
๖.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภาใน
๗.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
หน่วยงานย่อยและอฝค์กรวิเคราะห์
ความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท

๔.๒. การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได้

๔.๒.๑.(๑)คณะกรรมการจัดทําแผนป้องกัน
การทุจริต
(๒)คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
(๓)คณะกรรมการตามโครงการต่างๆของ
เทศบาล
(๔)เปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร
๔.๒.๒.(๑)กิจกรรมรายผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ
(๒)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบ
๔.๒.๓.(๑)กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างแก่ตัวแทนประชาคมและพนักงานเหน่ี
(๒)ประกาศผลการดําเนินโครงการทุก
ข้ันตอน ให้ประชาชนได้ทราบ ตามช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.๓.การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

๔.๓.๑.(๑)ให้ความรู้เก่ียวกับมาตรา ๑๐๐
และ๑๐๓
(๒)จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานระเบียบแนวทาง
การปฏิบัติงานให้สมาชิกสภา
(๓)ส่งเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(๔)อบรมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน
๔.๓.๒.(๑)สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน เช่น การตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม
รวมท้ังให้มีการปรึกษาหารือในร่างเทศบัญ
ญัตติท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา
(๒)กิจกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
(๓)กิจกรรมแต่งต้ังสมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดทําแผน
(๔)กิจกรรมแต่งต้ังสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันการทุจริต
(๕)กิจกรรมแต่งต้ังสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



(๖)แต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะทํางาใน
การทําโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ปี
2565

งบ
ประมาณ
(บาท

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๔๔.เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Commumnity)และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๔.๑.(๑)ขยายผลการ
ดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต มีบอร์ด
นิทรรศการ
(๒)จัดทําสติ๊กเกอร์
ทุจริต
(๓)กิจกรรมประชม
สัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต(สายด่วน)
นายก
(๔)เดินรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตทุกวันที่ ๙
ธันวาคม ของทุกปี
๔.๔.๒.(๑)มีการร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เช่น
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชน

- - - - -

มิติที่ ๔ รวม ๓ มาตรการ ๖
กิจกรรม
-โครงการ



ส่วนท่ี ๓

รายละเอียด

โครงการ กิจกรรม มาตรการ

ตามแผนปฏิบัติการฯ



-25-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑

๑.ช่ือกิจกรรม: การปลูกจิตสํานึกเสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใสแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และ
ผูน้ําชมชน
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมการ
ปลูกจิตสํานึกเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และผู้นําชุมชน
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และผู้นํา
ชุมชน

3.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ

และผู้นําชุมชน
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และผู้นําชุมชน และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการและ
ผู้นําชุมชน โดยการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ความรู้ในเรื่องการปราบปรามการทุจริต และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทษของการดําเนินการเม่ือเกิดกรณีกระทําการทุจริต และสร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการจํานวน 5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ผู้นําชุมชน และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้
ในเรื่องการปราบปรามการทุจริต และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทษของการดําเนินการเม่ือเกิด
กรณีกระทําการทุจริต เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ผู้นําชุมชนและพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลหัวปลวกมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

3. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ผู้นําชุมชน และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความ
ตระหนักและเกรงกลัวต่อโทษของการดําเนินการเมื่อเกิดกรณีกระทําการทุจริต เพิ่มมากขึ้นก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
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ลําดับที่...2

๑.ช่ือกิจกรรม: การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546
ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด
และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ
4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงมีมาตรการสร้าง
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ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหัวปลวก
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลหัวปลวก เพื่อให้การดําเนินการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง

3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลหัวปลวก เพื่อให้การดําเนินการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

มีการกําหนดมาตรการ เพื่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม
สร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ
พนักงานจ้าง โดยการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติ ร่วมกันอันมีแนวทางในการดําเนินการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือการป้องกัน และปราบปราม สร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่งให้มีบทบังคับ และบทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทําการอันฝ่าฝืนมาตรการที่ได้กําหนด
ร่วมกัน และมีบทลงโทษทางสังคมเพื่อลงโทษผู้ท่ีกระทําการฝ่าฝืนมาตรการท่ีกําหนดร่วมกัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความโปร่งใสเพิ่ม
มากข้ึนก่อนมีการกําหนดมาตรการ

2. มีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเพิ่มมากข้ึน ก่อนมีการกําหนดมาตรการ

3. มีบทบังคับ บทลงโทษ แก่ผู้ที่กระทําการอันฝ่าฝืนมาตรการที่ได้กําหนดร่วมกันและมีบทลงโทษ
ทางสังคมเพื่อลงโทษผู้ท่ีกระทําการฝ่าฝืนมาตรการท่ีกําหนดร่วมกันเพิ่มมากขึ้นก่อนมีการกําหนดมาตรการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...3

๑.ช่ือกิจกรรม: ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและประชาชน
ท่ัวไป
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและประชาชนท่ัวไป
3. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป โดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชน
ทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรมเกรงกลัวละอายต่อการกระทําการอันเป็นการทุจริต หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระ
ทําการอันเป็นการทุจริต โดยใช้สื่อ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิด แนวคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
มีความเกรงกลัวละอายต่อการกระทําการอันเป็นการทุจริต หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทําการอันเป็นการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...4

๑.ช่ือกิจกรรม: ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงกําหนด
มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”
3. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

จัดทําประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลหัวปลวกข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินภารกิจและเป็น
หนักปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คุณธรรม อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม
และหลักคุณธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน โดยการสร้างหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้ผ็
บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหัวปลวก
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลหัวปลวก มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมาก
ข้ึนก่อนมีการกําหนดมาตรการ

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลหัวปลวก มีหลักเกณฑ์แนวทางในการใน
การปฏิบัติราชการบนหลักคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึนก่อนมีการกําหนดมาตรการ

๓. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนักและใส่ใจในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเมื่อมีการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการกําหนดมาตรการกําหนดมาตรการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๕

๑.ช่ือกิจกรรม: ให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง



-34-

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและประชาชนท่ัวไปผู้นําชุมชน เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการจัดทําคู่มือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป ดําเนินการโดยรวบรวมความรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องมาเผยแพร่ในรูปของคู่มือ
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันปราบปรามการทุจริต โทษของกรณีมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเม่ือเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติราชการไม่ให้เข้าข่ายเป็นกรณี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
มีความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนท่ัวไป เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความ
ตระหนักถึงโทษของการมีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

๓. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มมากข้ึน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๖

๑.ช่ือกิจกรรม: จัดทําคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมทํา
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไปผู้นําชุมนุม เทศบาลตําบล
หัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และผู้นําชุมชน
ดําเนินการโดยประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันปราบปราม
การทุจริต โทษของกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน เม่ือเกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการไม่ให้เข้าข่ายเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความ
ตระหนักถึงโทษของการมีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๗

๑.ช่ือกิจกรรม: การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกวันท่ี ๙ ธันวาคม ของทุกปี
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกวันท่ี 9 ธันวาคม ของทุกปี
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่ผู้บริหาร
สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทุจริต โทษของการทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไปผู้นํา
ชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทําแผ่นพับ เดินรณรงค์
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต เพ่ิมมากขึ้นก่อนมีการทํากิจกรรม เพ่ิมมากขึ้นก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป เทศบาลตําบลหัวปลวก
มีความตระหนัก และให้ความสําคัญเก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริตเพิ่มมากขึ้นก่อนมีการทํากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๘

๑.ช่ือกิจกรรม: การร่วมใจ ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมร่วม
ใจ ต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริต ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต
แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยการจัดประชุมแรกเปลี่ยน ข้อมูล ให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่
ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป หน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตําบล
หัวปลวก เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต แก้ไขปัญหา และหาทางป้องกันการปราบปรามไม่ให้เกิดการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก มีการประสานงานให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต เพ่ิมมากขึ้นก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนักและให้ความสําคัญในการประสานงานให้ความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริต เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๙

๑.ช่ือกิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้

3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
๒. เพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ

4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป เทศบาลตําบลหัวปลวก

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ค่าธรรมเนียม เช่น กิจกรรมท่ีเพิ่มแรงจูงใจในการมาชําระภาษี กําหนดมาตรการต่างๆในการตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษี มีระบบการสํารวจ การจัดเก็บข้อมูล การชําระภาษีท่ีทันสมัย และจัดกิจกรรมท่ีสร้างจิตสํานึกใน
การมาชําระภาษีแก่ผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษี
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจิตสํานึกในการท่ีต้องมาชําระภาษี เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม
2. มีแรงจูงใจ และมีมาตรการต่างๆเพิ่มมากขึ้น ที่ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ค่าธรรมเนียม เพิ่มมากข้ึนก่อนการมีการทํากิจกรรม
๓. ผู้เสียภาษีมีจิตสํานึกสาธารณะ และตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นก่อนมีการ

ทํากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๐

๑.ช่ือกิจกรรม: สร้างจิตสํานึกตระหนักถึงภัยทุจริตบ่อนทําลายชาติ
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
จิตสํานึกตระหนักถึงภัยทุจริตบ่อนทําลายชาติ
3. วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมสร้างจิตสํานึก ความตระหนักถึงภัยทุจริตบ่อนทําลายชาติ ต่อต้านการทุจริต ให้ความรู้
เก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชน
ท่ัวไป หน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทุจริต โทษของการทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไปผู้นํา
ชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทําแผ่นพับ เดินรณรงค์
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก มีจิตสํานึก ความตระหนักถึงภัยทุจริตบ่อนทําลายชาติ มีการต่อต้านการทุจริต เพิ่ม
มากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนักและให้ความสําคัญในการประสานให้ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริต เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม
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ลําดับที่...๑๑

๑.ช่ือกิจกรรม: อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรู้จักกินรู้จักออมรู้จักสร้างรายได้เพิ่มพูนในชีวิตประจําวัน
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมอยู่
อย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรู้จักกินรู้ออมรู้จักสร้างรายได้เพิ่มพูนในชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค์

เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน แก่ผู้บริหาร สมาชิก
ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยการส่งเสริมสร้างจิตสํานึก ให้ความรู้เก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แก่ผู้บิหาร สมาชิก
ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสํานึกความตระหนักถีงภัยทุจริต
บ่อนทําลายชาติ ต่อต้านการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป ดําเนินชีวิตโดยน้อมนํา
หลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

2. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายโดยอยู่อย่างพอเพียง เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมาก
ข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๒

๑.ช่ือกิจกรรม: เด็กไทยหัวใจสีขาว พร้อมใจโตไปไม่โกง
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
เด็กไทยหัวใจสีขาว พร้อมใจโตไปไม่โกง
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวม ในการต่อต้านการทุจริต ให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริตแก่
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
4. เป้าหมาย

เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ให้รู้ถึงโทษของการทุจริต แก่เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ให้แก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตําบลหัวปลวก เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ทุจริต โทษของการทุจริต เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนัก และให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริตเพิ่มมากขึ้นก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก จะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาการทุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๓

๑.ช่ือกิจกรรม: ค่ายเพลินธรรมชี้นําความซ่ือสัตว์ และรู้จักละอายต่อบาป
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมค่าย
เพลินธรรมชี้นําความซ่ือสัตย์ และรู้จักละอายต่อบาป
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป การมีส่วนรวม ในต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้
เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยใช้วิถีทางหลักศาสนา และธรรมะ
มาน้อมนําเป็นแนวทางในการดําเนินการ
4. เป้าหมาย

เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยส่งเสริมความซื่อสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป การมีส่วนรวม ในต่อต้านการทุจริตและให้
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยใช้หลักศาสนาและธรรมะมา
เป็นสื่อในการดําเนินกิจกรรมค่าเพลินธรรมช้ีนําความซ่ือสัตว์ และรู้จักละอายต่อบาป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ทุจริต โทษของการทุจริต เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนัก และให้ความสําคัญ
ต่อความซ่ือสัตว์ และรู้จักละอายต่อบาปเพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก จะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริต

๔. เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตํายลหัวปลวก มีความซื่อสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป
เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๔

๑.ช่ือกิจกรรม: วันเด็กแห่งชาติ (มีกิจกรรมที่เก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต)
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ (มีกิจกรรมที่เก่ียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป การมีส่วนรวม ในต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้
เกี่ยวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่เยาวชน โดยใช้โครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ
4. เป้าหมาย

เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยใช้โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นส่ือกลางในการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เช่น จัดให้มีกิจกรรมจัดบอร์ด ให้ความรู้เร่ืองการทุจริต
แจกหนังสือนิทานคุณธรรมสินใจ (ป.ป.ช.) วารสารป.ป.ช.สู่โรงเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต
เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนัก และให้ความสําคัญ
ต่อความซ่ือสัตว์ และรู้จักละอายต่อบาปเพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก จะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเพิ่มมากข้ึน

๔. เยาวชน ในเขตเทศบาลตํายลหัวปลวก มีความซ่ือสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการ

ทํากิจกรรม

๕. เป็นการปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนในการให้ความสําคัญต่อความซ่ือสัตว์ และไม่ทุจริตเม่ือโตไป

เป็นกําลังสําคัญของชาติ



-53-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๕

๑.ช่ือกิจกรรม: การประกวดคัดลายมือ “เรื่องการต่อต้านการทุจริต”
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
ประกวดคัดลายมือ “เรื่องการต่อต้านการทุจริต”
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป การมีส่วนรวม ในต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้
เก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่เยาวชน โดยใช้กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ “เรื่องการต่อต้าน
การทุจริต”
4. เป้าหมาย

เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยโดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ “เร่ืองการต่อต้านการทุจริต” โดยเป็นการ
คัดบทความยาวที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริต อันเป็นการปลูกฝังการป้องกันละแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต
เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนัก และให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตว์ และ
รู้จักละอายต่อบาปเพ่ิมมากขึ้นก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก จะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น

๔. เป็นการปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนในการให้ความสําคัญต่อความซ่ือสัตว์ และไม่ทุจริตเม่ือโตไป

เป็นกําลังสําคัญของชาติ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๖

๑.ช่ือกิจกรรม: การประกวดเรียงความ “เรื่องการต่อต้านการทุจริต”
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรมการ
ประกวดเรียงความ “เรื่องการต่อต้านการทุจริต”
3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตว์ รู้จักละอายต่อบาป การมีส่วนรวม ในต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้
เก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต แก่เยาวชน โดยใช้กิจกรรมการประกวดเรียงความ “เร่ืองการต่อต้าน
การทุจริต”
4. เป้าหมาย

เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยจัดให้มี กิจกรรมการประกวดเรียงความ “เร่ืองการต่อต้านการทุจริต” โดยเป็นการ
เรียงความที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริต อันเป็นการปลูกฝังการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทุจริต โทษของการทุจริต
เพิ่มมากข้ึนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความตระหนัก และให้ความสําคัญ
ต่อความซ่ือสัตว์ และรู้จักละอายต่อบาปเพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

๓. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก จะเป็นกําลังสําคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น

๔. เป็นการปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนในการให้ความสําคัญต่อความซ่ือสัตว์ และไม่ทุจริตเม่ือโตไป

เป็นกําลังสําคัญของชาติ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๗

๑.ช่ือกิจกรรม: เยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะ
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็น
กรอบและแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดกิจกรรม
เยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะ
3. วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
4. เป้าหมาย

เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยจัดให้มี กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะ โดยการจัดอบรมให้ความรู้และ
ปลูกฝังเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน โดนเชิญผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ และผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือสาธารณะมาถ่ายทอดประสบการณ์
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีจิตสํานึกและความตระหนักมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น
ก่อนมีการทํากิจกรรม

2. เยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก มีความรู้ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ และมี
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือสาธารณะ เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่...๑๘

๑.ช่ือกิจกรรม: การเชิดชูเกียรติบุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนดีให้เป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่างๆ
๒.หลักการและเหตูผล/ท่ีมาของกิจกรรม:

ตามคําสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ

หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย

มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และ

ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด

และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ

4 และรายงานผ่านผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธ์กิจ เทศบาลตําบลหัวปลวก จึงจัดการเชิดชู
เกียรติบุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนดีให้เป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่าง ๆ
3. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถ่ิน
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย
บุคคลที่มีความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวก
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงานเทศบาลตําบลหัวปลวก
6. วิธีดําเนินการ

ดําเนินการโดยให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความซื่อสัตว์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบล
หัวปลวก และให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565
8. งบประเมินดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลหัวปลวก
10. ตัวช้ีวัด

1. บุคคลท่ีมีความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน
บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตําบลหัวปลวกได้รับกําลังใจการทําความดีอันเป็น
แบบอย่างที่ดีของชุมชน เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม

๒. มีบุคคลตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในด้าน ความซ่ือสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรม ในด้านให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะท้องถ่ิน ในด้านดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต

เทศบาลตําบลหัวปลวก เพิ่มมากข้ึนก่อนมีการทํากิจกรรม




