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ค าน า 
    

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลหนองสรวง   จึ ง ได้ จั ดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต  ๔  ป ี                      
พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ของเทศบาลต าบลหนองสรวงขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล
ต าบลหนองสรวง  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง 
คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติ ด้วย  
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 



1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

 



2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 



ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2559-2561)          
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 



 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
 

 

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 



 

 

 

 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๒. โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม - - - -
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปูองกนัการทุจริต

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผู้่บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

5. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

6. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

7. โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวฒันธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

8. กจิกรรมให้ความรู้เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กบั
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

9. มาตรการ “จัดทําคู่มอืการปูองกนัผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑0. มาตรการ“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวามเข้าใจ 
เกีย่วกบั Conflict of Interest”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

1. โครงการปลูกต้นไมเ้พือ่เพิม่พืน้ท่ีสีเขียวลดภาวะโลก
ร้อนในเขตพืน้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

2. โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว 
พฒันาและปรับปรุงภูมทัิศน์ ในชุมชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

3. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
4. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

1. โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
2. กจิกรรมทําบุญตามเทศกาลสําคัญของศพด. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๓. กจิกรรมการประกวดคําขวญัต่อต้าน การทุจริต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๔. โครงการสร้างภูมคุ้ิมกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กจิกรรม “โตไปไมโ่กง”)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

 ๕. โครงการสร้างภูมคุ้ิมกนัทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลตันหยงลิมอ (กจิกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

4  มาตรการ
มิติที ่๑ 3  กิจกรรม

23  โครงการ

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

มิติที ่๑ การสร้าง
สงัคมทีไ่ม่ทนต่อ
การทจุริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธวิาส

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมอืงฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมอืง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ



 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมอืงในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑. กจิกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - -

ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๓. กจิกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพจิารณา เล่ือน
ขั้นเงินเดือน”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. กจิกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๕. กจิกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหา
พสัดุ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๖. กจิกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๗. โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๘. กจิกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจแกป่ระชาชนโดย 
ทัดเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบัติ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๙. โครงการจ้างสํารวจ ความพงึพอใจของผู้รับบริการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๑๐. กจิกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๑๑. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. กจิกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๓. มาตรการการมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต ส่ังการ 
เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. มาตรการมอบอาํนาจของนายกอปท. - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๕. มาตรการมอบอาํนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๖. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกอบต. 
ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. กจิกรรมมอบประกาศนียบัตรพอ่ – แม ่ดีเด่น ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
๒. กจิกรรมการมอบประกาศเกยีรติคุณแกส่ตรี ดีเด่น ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๓. ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

4. กจิกรรมยกย่องและเชิดชูเกยีรติแกบุ่คคล หน่วยงาน
 องค์กรดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกจิกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

5. กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ ประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
6. กจิกรรมเชิดชูเกยีรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
 เศรษฐกจิพอเพยีง

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๑. มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๒.กจิกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของอบต.ตันหยงลิมอ”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๓. กจิกรรม ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ 
ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบ
 ทัง้ภาครัฐและองค์กรอสิระ”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๕. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกีย่วกบัเร่ือง 
ร้องเรียน”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกีย่วกบัเร่ือง ร้องเรียน 
กรณีมบีุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
 ของอบต.ตันหยงลิมอ วา่ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอาํนาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

11  มาตรการ
มิติที ่๒ 16  กิจกรรม

3  โครงการ

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.4 การเชิดชูเกยีรติ
แกห่น่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกจิการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ระจักษ์

2.5 มาตรการจดัการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจง้
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพนิิจและใช้อาํนาจ
หน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กจิการบ้านเมอืงทีดี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ  อ าเภอระแงะ  จงัหวัดนราธวิาส

มิติที ่๒  การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทจุริต


ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอให้ม ีประสิทธภิาพมาก
ย่ิงขึ้น”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒.กจิกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมลู 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๓. กจิกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๔. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีสํ่าคัญและ 
หลากหลาย”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕. กจิกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน
การคลังพสัดุและทรัพย์สินของอบต. และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกีย่วกบัการเงินการคลัง”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๖. มาตรการ “จัดให้มชี่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง 
ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิ
มอ”

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๗. โครงการส่ือประชาสัมพนัธก์จิกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐
๒. การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๓. มาตรการกาํหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง 
ร้องเรียน

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ
เคล่ือนทีบ่ริการประชาชน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕. มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนรําคาญด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๖. กจิกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทํา
แผนพฒันาอบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคม
ตําบลประจําปี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๔. มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๕. กจิกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของ
อบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๖. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมนิผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการ
บ้านเมอืงทีดี่ของอบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

8  มาตรการ
มิติที ่3 5  กิจกรรม

6  โครงการ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มส่ีวนร่วมบริหาร
กจิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 จัดให้มแีละ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางทีเ่ป็นการ
อาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟงัความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ  อ าเภอระแงะ  จงัหวัดนราธวิาส

มิติที ่๓  การสง่เสริม
บทบาทและการ
มีสว่นร่วมของ
ภาคประชาชน 


ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๓. กจิกรรมติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ
๔. มาตรการติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน 
อบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ 
กาํกบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกบัการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน(ย้าย)

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. กจิกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๓. กจิกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. กจิกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๕. โครงการอบรมกรรมการตรวจรับการจ้าง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒. กจิกรรมการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๓. กจิกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๔. กจิกรรมการมส่ีวนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภา อบต.ตันหยงลิมอ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๑. มาตรการเฝูาระวงัการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

๒. กจิกรรมการติดปูายประชาสัมพนัธก์รณีพบเห็นการ
ทุจริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๓. มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการ
ปูองกนัการทุจริต ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

4  มาตรการ
มิติที ่๔ 8  กิจกรรม

4  โครงการ

4.1 มกีารจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาํหนด 
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมส่ีวน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารสว่นต าบลตันหยงลมิอ  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธวิาส

มิติที ่๔  การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน 


ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย 
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล        
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 



 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม และจริยธรรม 

 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ 

 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 



 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยง
ลิมอ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์
ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
    ที่        /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

******************** 
   ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

    เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจิตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ประกอบด้วย  
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ประธานกรรมการ  
   2.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
   3.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
   4.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
   5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            กรรมการ 
   ๗.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 
    

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 
 



 
 

-๒- 
 

และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ประกอบด้วย  
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ประธานกรรมการ  
   2.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
   3.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
   4.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
   5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            กรรมการ 
   ๗.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองสรวง ต่อไป  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่       เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                             (นายไซเดน     อาแวเต๊ะ)  
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

 
 

 
 


