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บทนํา 
 

 ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เนนให
ทุกภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามา
มีสวนรวมเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 
 ดังน้ันเทศบาลตําบลลุมลําชีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตาม   พันธกิจโดยใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60   - ๒๕๖4 เพื่อให 
เทศบาลตําบลลุมลําชี ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 

หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มตน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ ระยะที่ 
3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมท้ังใหรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพื่อกําหนดเปน
ยุทธศาสตรชาติ ที่สามารถยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทํางานที่มีประสิทธิภาพสามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมท้ังสามารถ
นําไปใชในการจัดทําของบประมาณแผนดินป พ.ศ.2561 ของหนวยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
ปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ ที่กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสราง
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน 
ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ 
ระยะที่ 3 คือประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนที่
ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงทีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอ่ืนๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดาน



การปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลาง
กระแสโลกในปจจุบัน 
 ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลเขาถานจึงได
จัดทํามาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ของเทศบาลตําบลลุมลําชี และให
ทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลเขาถานใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร 
ปรับปรุงระบบราชการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม 
ในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ตอไป 
วิสัยทัศน 
 “เทศบาลตําบลลุมลาํชี  ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลกัดัน ปองกัน และปราบปรามการทุจริต” 
 
พันธกิจ 
 ๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลํา
ชี ใหยึดหลังธรรมาภิบาล 
 ๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดายการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 
 ๕.สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาค
สวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  



ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณ
ความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรยีกรองหรือประเด็น
การชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุก
ฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ  
อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวง
เวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอัน    แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพื่อเปนการตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการ
เมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน 

 ยุทธศาสตรที่  3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เปนปญหาที่พบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทาง
กฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช
อํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนด
นโยบาย (Policy Formulation)     ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy 
Feedback) 

  ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดาน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนน
การดําเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย 
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง 
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจรติ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการ



ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงไดในที่สุด 

  ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความ
โปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





แผนปฏิบตัิการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของเทศบาลตาํบลลุมลําชี 
ประจาํปงบประมาณ 2562 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย  “สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ตวัชีว้ดั 

 

หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ  
ความตระหนักแกบุคลากร     
ทั้งขาราชการการเมืองและ   
ฝายประจําของ เทศบาลตําบล
ลุมลาํช ี

1.1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน 

จํานวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 
 (หลักสูตร/
กิจกรรม) 

 

งานการเจาหนาที่  
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.64 1.2 ประกาศใชมาตรฐานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

จํานวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 
 (หลกัสูตร/
กิจกรรม) 

 

งานการเจาหนาที่ 

  1.1.3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม 

รอยละของเจาหนาที่เขา
ฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรม 
 

รอยละ 
75 

 

งานการเจาหนาที่ 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.1 รณรงคประชาสัมพันธตอตาน
การทจุริต 

จํานวนคร้ังในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

สํานักปลดั 

ต.ค.62 – ก.ย.64 
1.2.2 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ 

 

1 คร้ัง ทุกสวนราชการ 



ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ตวัชีว้ดั 

 

หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 

2. ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจรติ 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

2.1.1 ผูบริหารประกาศนโยบาย
เก่ียวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได 
 

เผยแพรขอมลูขาวสาร
ความรูเกี่ยวของกับ
นโยบาย 1 คร้ัง/ป 

 

1 คร้ัง สํานักปลดั ต.ค.62-ก.ย.64 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบตัิราชการ 
 

2.2.1 จัดเผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและรายงาน
ผลการปฏิบตัิราชการใหประชาชน
ทราบ 
 

จํานวนคร้ังในการ
เผยแพรประกาศการ

จัดซือ้จัดจาง 

ทุกโครงการ กองคลัง 

ต.ค.62 – ก.ย.64 

2.3 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤตปิฏิบัตใิห
เปนที่ประจักษ 
 

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดน 

รอยละความสาํเร็จใน
การดําเนินการคัดเลือก

และใหรางวัล 

100% ทุกสวนราชการ ต.ค.62 – ก.ย.64 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชงิรุก” 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจรติ เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทาํงานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ตวัชีว้ดั 

 

หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 

3. สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย 
 
 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี

ของเทศบาลตําบลลุมลําช ีได
ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล       
การบริหารงบประมาณ การเงิน   
การจัดหาพัสด ุการคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานที ่อปท.ตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบ 

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

 
จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

3 ชองทาง 
 
 

3 ชองทาง 

ทกุสวนราชการ 
 
 

ทุกสวนราชการ 

ต.ค.62-ก.ย.64 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.64 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม 
3.2.2 กําหนดใหมีชองทางในการรับ
เร่ืองรองเรียนรองทุกผาย 
-www.lumlamchee.go.th 
-ทางหมายเลขโทรศพัท 044-
056585 
-รองเรียนดวยตนเอง 
 

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

3 ชองทาง ทุกสวนราชการ ต.ค.62 – ก.ย.64 

 



ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัิ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ตวัชีว้ดั 

 

หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 

4. พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริต 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบตัิตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากบัดูแล 
 

การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน 1 คร้ัง/ป 
การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน 1 คร้ัง/ป 
 

1 คร้ัง 
 
 

1 คร้ัง 

ทุกสวนราชการ 
 
 

ทุกสวนราชการ 

ต.ค.62-ก.ย.64 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.64 
 
 

4.2 เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชนและบูรณการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 
 

4.2.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝา
ระวังการทุจริต 
4.2.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

มีเครือขายรวมตอตาน
การทุจริต 

1 เครือขาย สํานักปลดั ต.ค.62 – ก.ย.64 

 


