
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
---------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลเขาไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 63 /2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน  
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไพร และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรต่อไป 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 
 

                                                   (ลงชื่อ)  
  (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข)  

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 

    

       
 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค าน า 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และการพัฒนา
คน ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดค่านิยมอ่ืน ๆที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ื อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ บ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน           

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
     ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น 

ได้ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 
จากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้  
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4) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้  

5) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ ในบางครั้งให้
สินบนแกเ่จ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 

               รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
6) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท า

ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

7) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

8) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล   

       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง   
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  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดคว าม
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรอืความพยายาม ทีไ่ด้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจาก ปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 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 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
          3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ  
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเผ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
          5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
ปี 2563  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ การเมือง  
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการ 
เมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

1.1.1  โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1.2(1) กิจกรรม ส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
1.1.2(2) โครงการ สร้างทัศนคติ
และจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
1.1.3  กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

20,000 
 
- 

 
5,000 

 
 
- 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

1.2.1 มาตรการ  เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
กิจกรรม ส่งเสริมร าลึกถึงวันก่อตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2.3 โครงการพัฒนาครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง(โดยสอดแทรก
เนื้อหาเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่น)   

- 
 

3,000 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.1 (1)(2) โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม (โดยสอดแทรกเนื้อหา
เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่น)   
1.3.3 โครงการ หนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง (โดยสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ
การทุจริตคอรัปชั่น) ในส่วนที่เด็ก
สามารถรับรู้ได้ 

20,000 
 
 

35,000 

 

มิติที่ 1 รวม 6 โครงการ 1 มาตรการ 2 กิจกรรม 93,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2563 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1 (1) มาตรการ ประกาศ
เจตจ านงในการต่อต้านต่อต้านการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

-  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการ 
ปฎิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการ  สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2.2.2 (1)กิจกรรม ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 
2.2.2 (2) โครงการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2.2 (3) มาตรการ  พัฒนาแผน 
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
2.2.3 (1) กิจกรรม สร้างความโปร่ง 
ใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2.2.3 (2) กิจกรรม จัดท าบัตรคิว
ให้บริการประชาชน 
2.2.3 (3) โครงการ จ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการฯ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000  

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  

2.3.1  โครงการ การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2  มาตรการ การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติ 

- 
 
- 
 
 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ 
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การประ 
พฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

2.4.2 โครงการ ยกย่องเชิดชู เกียรติ
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.3 โครงการ ยกย่องเชิดชู เกียรติ
บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
ปี 2563 หมายเหตุ 

 
 
 

2.5 มาตรการจัดการใน 
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 

2.5.1  มาตรการ จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
และหน่วยงานอิสระ 
2.5.2  มาตรการ ให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ 
และหน่วยงานอิสระ 
2.5.3 มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
อบต.เขาไพรว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 5 โครงการ 7 มาตรการ 3 กิจกรรม 30,000  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2563 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง 
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1  มาตรการ ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เขาไพร 
 ให้เป็นปัจจุบัน  
3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัต ิ
งานผ่านชองทางเว็บไซต์  
3.1.3 โครงการ จัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 
  

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
-   
 
 

 

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและตอบ 
สนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 โครงการ การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
อบต.เขาไพร 
3.2.2 มาตรการ ก าหนดขั้นตอน
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
บริหารกิจการขององค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

3.3.1 โครงการ จัดเวทีประ 
ชาคมต าบล/หมู่บ้าน  
3.3.1 มาตรการ แต่งตั้งคณะ 
กรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
3.3.2 มาตรการ แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรม 
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 มาตรการ แต่งตั้งเป็น 
กรรมการติดตามประเมินผลแผน 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม  3  โครงการ  6   มาตรการ  
 1 กิจกรรม 

10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2563 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสร้าง 
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 โครงการ จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน  
4.1.2 มาตรการ ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงระดับ 
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร 

- 
 
- 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการตามช่อง 
ทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการ  ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ 
ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 
4.2.2 มาตรการ เผยแพร่
รายละเอียดข้อมูลของโครงการและ
การใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้างให้ประชาชนได้ทราบผ่านช่อง
ต่างๆ  
4.2.3 มาตรการ สนับสนุน 
การตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
เช่น รายงานผลการด าเนินโครง 
การและแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
จัดหาพัสดุ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 

4.3.1(1) โครงการ ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
บุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิม
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กร/
ท้องถิ่น โดยบูรณาการท างานกัน
ระหว่างบุคลากร อบต.เขาไพรกับกลุ่ม
องค์กรชุมชนต่างๆ โดย อบต.                                                                                                                                
4.3.1(2) มาตรการ ส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการ 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชุมสภา 
และหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานอื่น
จัดอบรม 
 
 

270,000 
 

 

 
 
 

 

200,000 

 



 

- 10 –  

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

ปี 2563 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 4.4  เสริมพลังการมีส่วน 

ร่วมของชุมชน(Community)   
และและบูรณาการทุกภาคส่วน   
เพ่ือต่อต้านการทุจริต     
 

4.4.1 มาตรการ เผยแพร่หลักการ 
แนวคิดเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
ทางเว็บไซต์ 
อบต. 
4.4.2 มาตรการ จัดท าคู่มือ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 2  โครงการ  7  มาตรการ  
1  กิจกรรม 

470,000  

 

 


