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ส ่วนที1่ 
บทน า 

 
1.การวิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท ี่ม ีอยู ่ในองค ์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท ี่อาจเก ิดข ึ้นตลอดจนบุคคลหรือ
หน ่วยงานท ี่อาจเกี่ยวข ้องกับการกระทําท ุจร ิตเพ่ือพิจารณาว ่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู ่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่ 

 การทุจริตในระดับท ้องถิ่นพบว ่าป ัจจัยที่มีผลต ้อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท ้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ ื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน ้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ ิ่มมากยิ่งข้ึนเช ่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกเป  น7ประเภทดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
 2)สภาพหรือป ัญหาที่เกิดจากต ัวบ ุคคล 
 3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช ่องว ่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)สภาพหรอืลักษณะป ัญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากการขาดความรู้ความเข ้าใจและขาดค ุณธรรมจรยิธรรม 
 5)สภาพหรือลักษณะป ัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)สภาพหรือลักษณะป ัญหาของการท ุจริตท ี่เก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส ่วนต ่างๆ 
 7)สภาพหรือลักษณะป ัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารม ีและอ ิทธิพลท ้องถิ่น 
 สาเหต ุและป ัจจ ัยท ี่น  าไปส ู่การท ุจรติขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นสามารถสร ุปเป ็นประเด็นได้ด ังนี้ 
 1)โอกาสแม้ว ่าในป ัจจุบันมีหน ่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต ่พบว ่ายังคงมีช ่องว ่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล ่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ 
เข้มแข ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท ี่ทําให้เกิดการทุจริต 
 2)สิ่งจูงใจเป  นที่ยอมรับว ่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ ้งเน ้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทําให้คนใน
ป ัจจุบันม ุ ้งเน ้นท ี่การสร ้างความร่ํารวยด ้วยเหตุนี้จึงเป  นแรงจูงใจให ้เจ ้าหน ้าท ี่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป  นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร ่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป  นการยากที่จะเข ้าไปตรวจสอบการทุจริตของบ ุคคลเหล ่านี้ 
 4)การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ ้างเป  นเรื ่องของการ 
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ผูกขาดดังนั ้นจึงมีความเกี่ยวข ้องเป  นห ่วงโซ่ผลประโยชน ์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ ้าหน ้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได ้แก่การผูกขาด
ในโครงการก ่อสร ้างและโครงสร ้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5)การได้รับค ่าตอบแทนท ี่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต ่อรายจ ่ายความยากจนถือเป  นป ั จจัยหนึ่งที่ทํา
ให้ข ้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต ้องการที่จะมีสภาพความเป  นอยู ่ท ี่ดีข ึ้นทําให้เจ ้าหน ้าที่ต ้อง
แสวงหาช ่องทางเพ ื่อเพ่ิม“รายได ้พิเศษ”ให ้กับตนเองและครอบครัว 
 6)การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว ่าเป  นเครื ่องวัดความดีของคนแต่ในป ัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน ้อยลงและมี
ความเห นแก ่ตัวมากยิ ่งขึ้นมองแต่ประโยชน ์ส ่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว ่าที่จะยึดผลประโยชน์    ส ่วนรวม 
 7)ม ีค ่านิยมที่ผิดป ัจจุบันค ่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย ่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป  นยกย ่อง
คนที่มีเงินคนที่เป  นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตําแหน่งหน ้าที่การงานสูงด ้วยเหตุนี้ผู้ที่ม ีค ่านิยมที่ผิดเห นว ่าการทุจริต
เป  นวิถีชีวิตเป  นเร ื่องปกติธรรมดา เห นคนซื่อเป  นคนเซ ่อ เห นคนโกงเป  นคนฉลาดย ่อมจะทําการทุจริตฉ ้อราษฎรบัง
หลวงโดยไม่ม ีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ ้านเม ือง 

 2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันป ัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยังจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลําดับต้นๆ
ท ี่ขัดขวางการพ ัฒนาประเทศท ั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว ่า
จะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข ่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู ่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส ่วนท้องถิ่นอย่างยิ ่ง
ส่งผลให้ภาพลักษณะของประเทศไทยเรื ่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณะคอร์รัปชัน(CorruptionPerceptionIndex–CPI)ซึ่งเป็นเครื ่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร ่งใสนานาชาติ(TransparencyInternational– IT)พบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว ่างปี2555–2558อยู ่ท ี่35-38คะแนนจากคะแนนเต  ม100โดยในปี2558อยู่ อันดับที่ 76จาก168
ประเทศท่ัวโลกและเปน็อันดับที่3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศส ิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล ่าส ุดพบว ่ า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี2559ลดลง 3คะแนนจากปี2558ได้ลําดับท ี่101จาก168ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท ้อนให ้เห นว ่าประเทศไทยเป  นประเทศท ี่มีปัญหาการคอร ์รัปช ันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว ่าในช ่วงระยะท่ีผ ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห นถึงความพยายามในการปราบปรามการป ้ องกันการ
ทุจริตไม่ว ่าจะเป  นการเป  นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการต ่อต้านการทุจริต(United 
Nations ConventionAgainstCorruption-UNCAC)พ.ศ.2546การจัดตั้งองค ์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย ่างยิ ่งคณะกรรมการป ้องกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติได ้จัดทํายุทธศาสตร ์ชาติ 
ว ่าด ้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล ้ว3ฉบับแต ่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน ้มที่ลด
น ้อยถอยลงสาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคมซึ่งเป  นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช ่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู ่ญาติพ่ีน ้องและพวกพ ้องยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส ่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชัน
เป็นเรื่องปกติท ่ียอมร ับได้ซ ึ ่งน ับได้ว่าเป  นป ัญหาที่ฝ ั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล ่าวได ้ว ่าเป  นส ่วนหนึ ่ง
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ของค ่ านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล ้วผนวกกับป ัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยก ันจ ึงส ่งผลให้การทํางานของกลไกหร ือความพยายามท ี่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย ่างเต  ม
ศ ักยภาพขาดความเข ้มแข ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่3เริ่มจากปีพ.ศ.
2560จนถ ึงปีพ.ศ.2564ซ ึ่งม ุ ่งสู ่การเป  นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ ่ายการเมืองหน ่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ ์รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด ้านความ
โปร ่งใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต ้านทุจริต”มี
เป ้าหมายหลักเพื่อให ้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions 
Index: CPI)ไม ่น ้ อยกว ่าร ้อยละ50ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ ้าหน ้าที่ของรัฐและประชาชนต ้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป  นอยูในป ัจจุบัน
ไม่ใช้ตําแหน่งหน ้าที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร ์ การดําเนินงานหลักออกเป  น6
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท ี่1สร ้างสังคมท ี่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท ี่2ยกระดับเจตจํานงทางการเม ืองในการต ่อต ้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท ี่3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท ี่4พ ัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท ี่5ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท ี่6ยกระดับคะแนนด ัชนีการรับรูการทุจริต(CorruptionPerceptionIndex:CPI)ดังนั ้นเพื่อให ้
การดําเนินการขับเคลื ่อนด ้านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไป
ตามเจตนารมณ ์ของยุทธศาสตร์ว ่าด ้วยการป ้ องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท ี่3(พ.ศ.2560- 2564)
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร ่งใสสร ้าง
ค ่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถิ่นต ้นแบบด ้านการป ้องกันการทุจริต(พ.ศ.2559 -2561)เพ ื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป ้ องกันและปราบปรามการทุจริตผ ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป  นรูปธรรมอย ่างชัดเจนอันจะ
นําไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป ้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย ่างแท้จริง 

 3.วัตถ ุประสงค์ของการจัดท  าแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4)เ พ  ื่อ ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร มี ส่ ว น ร ว ม ( people'sparticipation)แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
(People’saudit)ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
  5)เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.เป ้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ 
  2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป ้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข ้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครื่อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1)ข ้าราชการฝ ่ายการเมืองข ้าราชการฝ ่ายบริหารบุคลากรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้ องถิ ่น
รวมถึงประชาชนในท ้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท ้องถิ่นของตนเองอันจะนํามาซึ่งการสร ้างค ่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต ่อต ้านการทุจริต(Anti-Corruption)จากการปลูกฝ ังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท ี่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต     
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบ 
ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข งอย่างยั่งยืน 
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  ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน 1 . 1  การสร้างจิตส านึกและ 150,000 150,000 150,000 150,000
ต่อการทุจริต ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง

ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย 100,000 100,000 - -
บริหารข้าราชการเมืองฝ่ายสภา

ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ 30,000 30,000 30,000 30,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - -

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

        500,000   
                        
     100,000
        150,000   
                        
      200,000

        500,000

       100,000    
    150,000       
                        
200,000

     500,000

    100,000   
  150,000     
                    
200,000

       500,000

      100,000    
     150,000     
                       
  200,000

กับบริการเคล่ือนที่ อบต.พรส าราญ
1.1.2 (1) มาตรการ"จัดท าคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.1.1 (1) โครงการสร้างจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

1.1.1 (2) โครงการอบรมด้านคุณธรรม
น าความรู้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนาสังคม

1.1.1 (3) โครงการช าระภาษีฉับไว

1.2.1 (1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ
1.2.2 (2) โครงการปลูกหญ้าแฝก
1.2.3 (3) โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจ
พักษ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
1.2.4 (4) โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน
และส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561– 2564)
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  ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ (บาท)

1 . 3 การสร้างจิตส านึกและ - - - -
ความตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน

20,000 20,000 20,000 20,000

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 - - -

มิติที่ 1 รวม 1,450,000 1,450,000 1,350,000 1,350,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 1 มาตรการ  1 กิจกรรม 10 โครงการ

หมายเหตุ

1.3 1. (1) กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (โตไปไม่โกง)

1.3.2 (1) โครงการสร้างผลเมืองดี

1.3.2 (2) โครงการสภาเด็กและ

เยาวชน

1.3.3(3)โครงการเด็กคืนถิ่น

วิธีประชาธิปไตย
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)
2. การบริหารราชการเพื่อ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง ไมใ่ช้งบประมาณ

ป้องกันการทุจริต ในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

 

ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

50,000 50,000 50,000 50,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 10,000 10,000 10,000 10,000
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

บ้านเมืองที่ดี
- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

2.2.3(2) โครงการอบต.สัญจร

มิติ ภารกิจตามมิติ

จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
2.2.2(2)กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
2.2.2(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.2.1(1) มาตราการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1(2) มาตราการออกค าส่ัง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ

2.2.1(3) กิจกรรม สร้างความโปร่ง

หมายเหตุ

- - - -

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2(1) กิจกรรมควบคุมการเบิก
ใส่ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานราชการของอบต.พรส าราญ
2.3.2 (1) กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
2.3.3 (1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพื่อลดขั้นตอน

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

2.1.1(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง

2.2.3(1) โครงการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วย 35,000 35,000 35,000 35,000

งาน/บุคคลในการด าเนินกิจ
กรรมประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ที่ประจักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000
2.5 มาตรการจัดการในกรณี - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจ-
สอบพบการทุจริต - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควบคุมดแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ”
2.5.3 (1) มาตรการ“ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.3 (2) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับ

ผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน

หมายเหตุ

2.4.1 (1) โครงการเชิดชูคนดีให้ยึด

มั่นธรรมมาธิบาล อบต.พรส าราญ
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู

แก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท า

2.4.3 โครงการปลูกหญ้าแฝก

การปฏิบัติราชการเพื่อลดขั้นตอนการ
การปฏิบัติ
2.3.3 (2) มาตราการมอบอ านาจ
ของนายก , ปลัด ,และหัวหน้าส่วน

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ”
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ

มติที่ 2 รวม 185,000 185,000 185,000 185,000

3. การส่งเสริมบทบาท 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

และการมีส่วนร่วมของภาค ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ

ประชาชน อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจ -
สอบการปฏิบัติราชการตาม - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

“ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร-

ส่วนต าบลพรส าราญให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม“การออกระเบียบ
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ
3.1.1 (3) กิจกรรม“อบรมให้ความรู้

การคลัง”

ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540"
3.1.2 (1) มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย
3.1.2 (2) กิจกรรม“การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.และ

การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน

3.1.1 (1) มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร -
ส าราญว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
7 มาตรการ 9 กิจกรรม 4 โครงการ

2.5.3 (3) มาตราการด าเนินการเกี่ยว
กับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภาย -
นอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่



10
ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ

20,000 20,000 20,000 20,000

150,000 150,000 150,000 150,000

20,000 20,000 20,000 20,000

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 100,000 100,000 100,000 100,000
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000
ของประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

-  - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

 

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

อบต.พรส าราญ
3.2.1 (2) โครงการอบต.สัญจร
3.2.1 (3) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
3.2.2(1) มตราการด าเนินงานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ส่วนต าบลพรส าราญ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.1.3 (1) มาตรการ“จัดให้มีช่อง

ทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ
3.1.3(2) โครงการจัดท าเว็บไซต์
อบต.พรส าราญ
3.1.3 (3) โครงการจัดท าวารสาร
อบต.พรส าราญ
3.1.3(4) โครงการเชิญชวนประชาชน
รับฟังการประชุมสภา อบต.พรส าราญ

ร่วมรับฟังการประชุมสภา

3.2.1 (1) โครงการจัดแผนพัฒนา

3.1.2(3) กิจกรรมให้ประชาชนเข้า

3.2.2 (2) มาตรการก าหนดขั้นตอน
/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน
3.2.2(3) มาตรการแก้ไขเหตุเดือด
ร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
3.2.3(3) กิจกรรมรายงานผลการ
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- -

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

มิติที่ 3 รวม 560,000 560,000 560,000 560,000

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ

9 มาตรการ 7 กิจกรรม 6 โครงการ

มิติ

ต าบลพรส าราญ

3.3.2 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
ส่วนต าบลพรส าราญ

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
3.3.2 (1) กิจกรรมการประเมินผล
และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
3.3.1 (3) มาตราการการส่งเสริม
หมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี
3.3.1 (2) กิจกรรมประชุมประชาคม

จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
คณะกรรมการสนับสนุนการ

การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง

ภารกิจตามมิติ
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ปรับปรุงกลไกในการตรวจ ระบบและรายงานการควบคุม
สอบการปฏิบัติราชการ ภายในตามที่คณะกรรมการ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วน - ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด

ท้องถิ่น

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้

                        -     
                              
                              
      -                       
                              
                              
                              
                              
        -                     
                              
                              
    100,000

                        -    
                             
                             
           -                 
                             
                             
                             
                             
                 -           
                             
                             
                  
100,000

                    -    
                         
                         
      -                  
                         
                         
                         
                         
 -                       
                         
                         
      100,000

                       -    
                            
                            
           -                
                            
                            
                            
                            
               -            
                            
                            

   100,000

ไมใ่ช้งบประมาณ                 
                                     
                                     
                                     
ไมใ่ช้งบประมาณ                 
                                     
                                     
                                     
    ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - -

- - - -

ต าบลเข้าอบรมโครงการเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

4.2.1 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.1 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ ตรวจสอบการรับการ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ ทรัพยสินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พรส าราญ
4.2.2 (1) มาตรการส่งพนักงานส่วน
ต าบลเข้ารับอบรมโครงการเกี่ยวกับการ
จัดซือจัดจ้าง
4.2.2 (2) โครงการจัดกิจกรรมแถลงผล
การด าเนินงาน ประจ าปีของ อบต.พร
ส าราญ

4.1.1 (1) กิจกรรมติดตาม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม

4.2.3 (1) กิจกรรมให้ประชนเข้าร่วม

รับฟังการประชุมสภา

4.2.3(2) มาตรการส่งพนักงานส่วน-
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61 ปี ๒๕61

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

200,000 200,000 200,000 200,000

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

ของชุมชน(Community)และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต - - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

- - - - ไมใ่ช้งบประมาณ

มิติที่ 4 รวม 300,000 300,000 300,000 300,000 4 มาตรการ 8  กิจกรรม 2 โครงการ

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน

4.4.1 (2) กิจกรรมการติดป้าย

4.4.2 (2) มาตราการกล่องรับเร่ือง

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ

ราวร้องทุกข์

อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

ทุจริต

4.3.1 (2) กิจกรรมส่งเสริม สมาชิก

สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจ-

สอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.3.1 (3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาองค์

การบริหารส่วนต าบล

4.3.2(1) โครงการส่งเสริมอบรม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

4.3.1 (1) กิจกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น

มิติ ภารกิจตามมิติ


















