




 
ส่วนที่ 1 



 
บทน ำ 

 
1.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์  
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน  
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก



เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่  
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น  
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ  
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 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ต า ม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม     
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ  คนไทย



บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด  ยุทธศาสตร์
การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
(Good Governance) 

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



ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง            
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่  ๒ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

โดยแยกตามมิติ ๔ มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1. กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 



ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกดิ
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
    ๑) โครงการความรู้คู่
คุณธรรม 
    ๒) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
    ๓) โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.1.2 สร้างจิตสํานกึและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
    ๑) มาตรการ “สง่เสรมิ 
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 
    ๒) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้ดา้น 
การต่อตา้นการทุจรติ” 
  
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑) กิจกรรมให้ความรู ้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) มาตรการ “จัดทํา 
คูม่ือการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน” 

 
 
 
 
 

10,000 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

   

มิติที่ 1. กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต(ต่อ) 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 



1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก ่
ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในทอ้งถิ่น 

๑) โครงการจังหวัดสะอาด 
“ชุมชนน่าอยู่” 
๒) ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน 
๓) โครงการสรา้งทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ึดีในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 
๔) อบรมอาสาสมคัรรักษา
สิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า 
๕) โครงการปลูกป่าชุมชน 
๖) โครงการกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะ 
๗) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วิปัสนากรรมฐาน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

    

1.3 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
๒) โครงการส่งเสริมวันเด็ก
แห่งชาติ 
๓) โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลบ้านเป้า 
๔) โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

    

มติทิี ่ ๑  รวม จ ำนวน    ๑๘   โครงกำร ๓๗๐,๐๐๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 



2.1 แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านง 
ตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

     

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และ
มอบหมายงาน 
    1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
    2) มาตรการออกคําสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
    3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพสัด ุการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยดึถือและปฏิบัติให้เปน็ไป
ตามกฎหมายระเบยีบกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    1) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําป”ี 
    2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 
    3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
 

     

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต(-ต่อ-) 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 



     4) โครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ – 
จัดจ้าง 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
    1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
    ๒) โครงการจ้างสํารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    ๔) มาตรการ “ยกระดับ 
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 

     

2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้ 
อ านาจหนา้ที ่
ใหเ้ป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบา้นเมืองที่ด ี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภมูิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้งในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทําการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
    2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูม้ีอํานาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

     

 
มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต(-ต่อ-) 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 



     1) มาตรการการมอบ 
อ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ 
    2) มาตรการมอบ 
อ านาจของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓) มาตรการการออก 
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

     

2.4 การเชิดชูเกียรต ิ
แก่หนว่ยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัต ิ
ตนใหเ้ป็นท่ีประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
    ๑) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแกผู่้สูงอาย ุ
ดีเด่น 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
    ๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่ อปพร. 
ในงานวัน อปพร. 
     ๒) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่ อสม. ใน
งานวัน อสม. 
    ๓) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแกเ่ด็กและ
เยาวชนจิตอาสา 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    1) กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

 
 
มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต(-ต่อ-) 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 



2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีขอ้ตกลง
ระหวา่งบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
    1) มาตรการ “จัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
    2) กิจกรรม “การจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ 
เทศบาลตาํบลบ้านเป้า” 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หนว่ยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอ ที่ได้ดาํเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) กิจกรรม ใหค้วาม 
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของเทศบาล
ตําบลบ้านเป้า 
    ๒) มาตรการ “ใหค้วาม 
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2.5.3 ดําเนินการให้มเีจ้าหนา้ที่
ที่รับผิดชอบดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง 
ร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
    ๑) มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 

     

มติทิี ่ ๒  รวม จ ำนวน        โครงกำร      
มิติที่ 3. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

3.1 จัดให้มีและ 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมลู      



เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนไดม้ีส่วนรว่ม 
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอ านาจ 
หนา้ที่ขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
ทุกขั้นตอน 

ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูขา่วสาร 
ของเทศบาลตําบลบ้านเป้าใหม้ ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
    ๒) กิจกรรม “อบรมให ้
ความรูตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
    ๓) มาตรการ “เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่สําคญัและ 
หลากหลาย” 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการจดัหาพัสด ุการ
คํานวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ที่
กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
    ๑) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารดา้น 
การเงิน การคลัง พัสด ุและ 
ทรัพยส์ินของเทศบาล และการ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 
3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกีย่วกับ
การปฏิบัตริาชการที่เป็น
ประโยชน์กับการ 
มีส่วนรว่มตรวจสอบของ
ประชาชน 
 
 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน(-ต่อ-) 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย

เหตุ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 
     1) มาตรการ “จัดให้ม ี      



ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
ตําบล” 
    ๒) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ ์ 

3.2 การรับฟ้องความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
    1) โครงการจัด 
ประชาคมแผนชุมชน 
    2) การดําเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาล
ตําบลบ้านเป้า 
3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชน
ในทอ้งถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
    1) มาตรการกําหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน  
    2) โครงการเทศบาล 
ตําบลบ้านเป้าเคลื่อนที ่
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็
ลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึง
การไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดําเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
    1) มาตรการแกไ้ขเหต ุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    2) กิจกรรม รายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให ้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกขร์ับทราบ 

     

 
มิติที่ 3. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน(-ต่อ-) 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

3.3 การส่งเสรมิให้ 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชน                           



ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
    1) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบล
บ้านเป้า 
    2) ประชุมประชาคม 
หมู่บ้านและประชาคมตําบล 
ประจําป ี
    3) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ
    1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลบ้านเป้า 
    2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีของเทศบาลตําบลบ้านเปา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติทิี ่ ๓  รวม จ ำนวน        โครงกำร      
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ หมำย

เหต ุงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 



4.1 มีการจดัวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบควบคมุภายใน
ใหผู้้กํากับดูแล 
    1) โครงการจัดทํา 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจําปี ประจําปีงบประมาณ 
   2) โครงการจัดทํา 
รายงานการควบคมุภายใน 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคมุภายใน โดย
ดําเนินการใหม้ีการจดัทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับ 
ดูแล 
    1) กิจกรรมตดิตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
    2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 
ภายใน 

     

4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ดําเนินการได ้

4.2.1 มาตรการสง่เสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจ ุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ 
พนักงาน ลูกจา้ง 
 
4.2.2 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพยส์ินของทางราชการ 
    1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให ้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

     

 
 
มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(-ต่อ-) 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ หมำย



มำตรกำร งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เหตุ 
 4.2.3 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพสัด ุ
    1) กิจกรรมการจดัหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 
    2) โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 

     

4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้
กําหนดไว ้
    1) โครงการอบรมให ้
ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
    2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ฝา่ยบรหิารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไวโ้ดยไม่
ฝกัใฝ่ฝา่ยใด 
    ๑) กิจกรรมส่งเสรมิ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ี 
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
    ๒) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้าน
เป้า 
 

     

 
 
มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(-ต่อ-) 



ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ หมำย
เหตุ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

4.4 เสรมิพลังการม ี
สว่นรว่มของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อตอ่ตา้นการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิใหม้ีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน 
    2) กิจกรรมการติดป้าย 
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
    1) มาตรการการ 
สง่เสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ดา้นการป้องกันการทุจริต 
 

     

มติทิี ่ ๔  รวม จ ำนวน        โครงกำร      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 



 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
               ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝำ่ยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

      1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด 
                         ประโยชนสุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
ลําดับที่ ๑ 

๑.  ชื่อโครงกำร ควำมรู้คู่คุณธรรม 

๒.  หลักกำรและเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกจากผลการศึกษา

พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐอีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนความมั่งคงของประเทศเหตุผล
สําคัญที่ทําให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอาทิเช่นค่านิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบายยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็น
ผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการให้บริการของภาครัฐรวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมี
รูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลายอาทิการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการทุจริตในการให้สัมปทานฯลฯซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจึง
มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรง
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลบ้านเป้าได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม และให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และพฤติกรรมวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านเป้า 



๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านเป้า 

๔. เป้ำหมำย 
๑.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านเป้า 
๒. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเป้า 
๓. คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านเป้า 
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๓๔ คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 
๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
สํานักปลัด งานกฎหมายและคดี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตําบลบ้านเป้าประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลการประเมินไมต่่ํากว่าร้อยละ 70 

 
 ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบ้านเป้า เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
   
ลําดับที่ ๒ 
 
 



 
 
 
 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
ลําดับที่ ๑ 
๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
ลําดับที่ ๒ 
๒) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

 1.1.3  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง  
               ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
 
 1.2 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคสว่น ในท้องถิน่ 
ลําดับที่ ๑ 
๑) โครงการจังหวัดสะอาด “ชุมชนน่าอยู่” 
 
ลําดับที่ ๒ 
๒) ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน 
 
ลําดับที่ ๓ 
๓) โครงการสร้างทัศนคติและจิตสํานึกท่ึดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 
ลําดับที่ ๔ 
๔) อบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า 
 
ลําดับที่ ๕ 
๕) โครงการปลูกป่าชุมชน 
 
ลําดับที่ ๖ 
๖) โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะ 
ลําดับที่ ๗ 
๗) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 
ลําดับที่ ๑ 



๑) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 
ลําดับที่ ๒ 
๒) โครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ 
 
ลําดับที่ ๓ 
๓) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านเป้า 
 
ลําดับที่ 
๔) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 
มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 
ล าดับที่ ๑ 
๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.2 มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
      2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร    
              บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

ลําดับที่ ๑ 
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
ลําดับที่ ๒ 
2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
ลําดับที่ ๓ 
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์  
              ในทรัพยส์ินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ    
              กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

ลําดับที่ ๑ 
1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
 
ลําดับที่ ๒ 
2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 



 
ลําดับที่ ๓ 
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 
 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี
             2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร  
                        ประชำชน  รำยละเอียดท่ี เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและใน                  

    ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับที่ ๒ 
2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
          หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
ลําดับที่ ๒ 
2) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ ๓ 
๓) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2.4 การเชดิชเูกยีรติแกห่น่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกจิการการประพฤติปฏบิตัตินใหเ้ป็นที่ 
      ประจักษ์ 
      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ลําดับที่ ๑ 
๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่น 
 

      2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 
ลําดับที่ ๑  
๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร. ในงานวัน อปพร. 
 



ลําดับที่ ๒ 
๒) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ในงานวัน อสม. 
 
ลําดับที่ ๓ 
๓) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนจิตอาสา 
 

      2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ลําดับที่ ๑ 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 


