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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

      การทุจริตในระดบัท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในแนวทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

      ลักษณะการทุจริตในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาจองการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเดนนได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสของการทุจริต ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแขนง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงกน
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เหนนว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เหนนคนซื่อเป็นคนเซ่อ เหนนคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อโกงราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

2.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก 
คะแนนเตนม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เหนนว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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      แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เหนนถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยางคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเตนมศักยภาพ ขาดความเข้มแขนง 

      ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติละประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

       ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 25600 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
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อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) 

 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

4. เป้าหมาย 

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

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้มแขนงในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงสมดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

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

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแขนงในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแขนงในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแขนงอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรร 
มาภิบาล 

 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 (3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

 (4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (5) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 (6) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

 (7) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่
ดีในการต่อต้านการทุจริต 

 (8) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (9) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

  

- 

 

- 

- 

 

10,000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

(1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

10,000 

 

 

100,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เดนกและเยาวชน 

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเดนกและเยาวชน 

(2)โครงการสนับสนุนกิจกรรมส าหรับ
เดนกและเยาวชน 

50,000 

 

20,000 

 

 

มิติที1่ รวม  190,000  

2.การ
บริหาร

ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 

(1)กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง 

 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 (4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

 (5) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 (6) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

 (7) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 (8) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



8 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 (9) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 (10) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
บริการประชาชน” 

11,000 

 

- 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 

 (3) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนปฏิบัติ
ราชการ 

 (4) มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

 (6) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 (1) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

 (2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ พ่อ- แม่ ดีเด่น 

 (3) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

 (4) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (5) กิจกรรมเชิดชูประชาชนผู้ปฏิบัติ

1,000 

 
 

1,000 

1,000 

 

1,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

 (2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต าบลเวียงกาหลง” 

 (3) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
เวียงกาหลง 

 (4) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

 (5) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 (6) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที่  2 รวม  15,000  

3. การ
ส่งเสริม 

บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ

ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ

 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต าบลเวียงกาหลง” 

 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540” 

 (4) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” 

 (5) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 (6) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง” 

 (7) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
5,000 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเหนน การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 (2) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 (3) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

 (4) โครงการเทศบาลต าบลเวียง
กาหลงเคลื่อนที่ ร่วมกับอ าเภอเวียงป่า
เป้า  (อ าเภอยิ้ม) 

 (5) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

10,000 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเวียงกาหลง 

 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 

 (3) การส่งเริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

- 

 

 

20,000 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 (4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

 (5) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 (6) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

- 

 

- 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 รวม  45,000  

4.การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปก 
ครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

 (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  

 (2) โครงการจัดท ารายงานกาควบคุม
ภายใน 

 (3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 (4) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลเวียง
กาหลง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

(1)มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 

 (2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

 (3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 (4) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

                                           

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

(5) โครงการอบรมกรรมการตรวจการ
จ้าง  

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 (3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจการ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 (4) กิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

10,000 

  

 

100,000 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน 

 (2) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเหนนการทุจริต 

 (3) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

- 

 

5,000 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที ่4 รวม  115,000  
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คณะท ำงำนจัดท ำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ ำปี พ.ศ.2561 ของเทศบำลต ำบลเวียงกำหลง 

  ๑. นายทอง  สุยาทา       นายก เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

   ๒. สุชาติ   ธิค า      รองนายก เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

   3. นายสุพัฒน์  ค าก่ า   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

  4. นายครรชิต  วงศ์วรรณ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

  5 นายวิรวัฒน์  บวัติ๊บ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลรกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

  6.นางสาวชุติณัชชา  องค์ศรีเจริญพร ผู้อ านวยการกองคลัง   

7. นางนภาลัย   พันธ์เลิศพาณิชย์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

  8. นายสมชาย   มณีชัย   หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

  9. นางกฤษฎากรณ์  ปวงค าไหล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

  10. นางจันทร์ฉาย  ยามี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  11. นางหนึ่งฤทัย   ตุ้ยหล้า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  12. นางจารุฉัตร  แสนช่างไม้  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

  13  นางสาวณิชากร  เทพอินทร์  นิติกรช านาญการ 

  14 นางรมณีย์   แก้วปวน   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ของเทศบำลต ำบลเวียงกำหลง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 

 

 

จัดท ำโดย 

เทศบำลต ำบลเวียงกำหลง 

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ  จังหวัดเชียงรำย 

 

 
 


