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คํานํา 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ี
จะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบรหิารจดัการ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อื่นๆท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ 
คสช. ได้มีคําส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ และเป็นการถือ
ปฏิบัติตามคําส่ัง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึง
เป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
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สารบัญ 
 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 

๑

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 

๑

สาเหตุและปัจจยัท่ีนําไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
 

๑

หลักการและเหตุผล
 

๒

วัตถุประสงค์ของการจดัทําแผน 
 

๓

ประโยชนข์องการจดัทําแผน 
 

๔
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

  
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  
 

 สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ี โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงท่ีทําให้เกิดการทุจริต  

  ๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้   

- ๑ -
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  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๖) การขาดคุณธรรมจริยธรรม ในสมัยโบราณความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้องลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทําการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  
 

 หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International 
– IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ 
คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
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โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  

- ๓ -



แผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

 เป้าหมาย  
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ท้องถ่ินปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน  
 

 ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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แผนปฏิบตัิการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๐ หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
สร้างสังคมท่ีไมท่น
ต่อการทุจริต 

ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

(๑) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดนิ 

0 สํานักงานปลัด

(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

0 สํานักงานปลัด

 (๓) กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ สํานักงานปลัด

  (๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เดก็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๐ กองการศึกษาฯ

 ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต 

(๕) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใสทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และส่ือต่างๆๆ 

0 สํานักงานปลัด

  (๖) ส่งเสรมิให้มีการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารและแผนป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๐ สํานักงานปลัด

  (๗) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๐ สํานักงานปลัด
 เสริมพลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

(๘) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต โดยการแจ้ง
เบาะแสหรือการร้องทุกข์ ร้องเรียน 

๐ สํานักงานปลัด

 (๙) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดําเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๐ กองคลัง 

  (๑๐) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมตําบล 
 

๒๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
สกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย 

วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 
บนฐานธรรมาภิบาล 

(๑๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร 

๐ สํานักงานปลัด

 (๑๒) ระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

๐ สํานักงานปลัด

- ๕ -



แผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๐ หน่วยงาน

รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

 การพัฒนานวัตกรรม
สําหรับการรายงาน
และตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

(๑๓) โครงการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
นโยบายเน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย 

๐ สํานักงานปลัด

 (๑๔) การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

๐ สํานักงานปลัด

  (๑๕) กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
 

๐ สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

(๑๖) โครงการอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

๑๕๐,๐๐๐ กองคลัง 

(๑๗) การจัดระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนของหน่วยงานเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

๐ สํานักงานปลัด

  (๑๘) การจัดการและแจ้งผลการ
ร้องเรียน 

๐ สํานักงานปลัด

 สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ัง 
การทุจริต 

(๑๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๐ สํานักงานปลัด

  (๒๐) จัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการจัดซ้ือจดัจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

๐ กองคลัง 

 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

(๒๑) การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์สํานักงาน 

๐ กองคลัง 

  (๒๒) ศูนย์ข้อมลูข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างระดับอําเภอ 
 

๓๕,๐๐๐ กองคลัง 

รวม ๒๐๕,๐๐๐  

 

- ๖ -


